TREINAMENTO DE SEDUÇÃO
COM DANIEL MADEIRA
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Daniel Madeira,, grande pesquisador de sedução , relacionamentos amorosos e hipnose
tendo começado a estudar o assunto aos 22 anos, hoje com idade de 34 anos.
No começo não acreditava em hipnose e achava que era tudo combinado, mas comecei a
pesquisar o assunto quando trabalhava com marketing multinível nos anos 90. Já estudava
PNL na época e comecei a estudar hipnose, mais precisamente auto hipnose e depois a
hipnose clássica, e sim funciona.
Autor de quatro livros: Personal Paquera para homens, Personal Paquera para mulheres,
Método Alpha de Sedução e A Arte da Paquera esse último em parceria com Dr°.
Dr Thiago de
Almeida pesquisador da USP de sedução e relacionamentos.
Ministra treinamentos de hipnose e sedução. O qual ensina na teoria e na prática. Levando
seus alunos para fora da sala de aula, para que os mesmos pratiquem seus ensinamentos.
Foi destaque em diversos veículos de comunicação, incluindo a revista Veja, Caras, os jornais
Estado de São Paulo, Diário da Tarde e diversos programas de TV como Fantástico, Sbt
Repórter, Jornal da Record, Danilo Gentili,, A liga, Bom dia Brasil, Ronnie Von, Mulheres entre
outros.
Ministra treinamentos em empresas na área de vendas.

O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER NESSE TREINAMENTO
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Gerar atração em garotas do seu círculo social.
Ficar confortável em um encontro.
Chegar em garotas que você não conheça.
Gerar atração e estabelecer um bom rapport.
rapport
Isolar a garota finalizar com o beijo de interesse sexual.
Escalar o contato físico.
Conseguir telefones de garotas.
Evoluir muito na sedução.
Saber como agir numa pista de dança, jogo não verbal.
Liderar, e escalar rapidamente o contato físico.

Calma, tem mais!
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Iniciar conversa e criar rapport com a garota em qualquer ambiente.
Manter a atenção da garota na conversa “Conforto e segurança”.
Animação facial, Variação do tom de voz “Dicção e Ritmo”.
Teste de cumplicidade.
Abridores indiretos, chegar sem ser pego pelo radar, deixá-las
deixá
confortáveis,
restrição de tempo.
Abrir, demonstrar valor e procurar indicadores de interesse.
Abridores diretos, rapidamente telegrafar interesse, criar um frame poderoso.
Demonstrar alto valor, rapidamente ir para o fechamento (beijo).
Homens da caverna, crença e confiança.

Conteúdo
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Hipnose científica.
Linguagem corporal alfa.
Postura alfa.
Caminhando até ela.
Distância social.
Aproximação.
Linguagem corporal na sedução.
Psicologia e PNL na sedução.
Hipnose na sedução.
Filosofia, modelos de sucesso.
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Teoria e prática na sedução.
Perde a timidez (ter atitudes corajosas).
Habilidades e atividades.
Inteligência emocional e social.
Qualidades extrovertidas.
Masculinidade.

ASSISTA MEUS VÍDEOS NO YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/Danielcarvalhana

