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Introdução

O Guia da Reconquista Perfeita vai ensinar você a mudar comple-
tamente a sua vida amorosa. Se você adquiriu esse livro, é porque 
está sofrendo por um relacionamento que não terminou da manei-
ra que você esperava. 

Essas coisas acontecem, é por isso que escrevi esse Guia. Tenho 
certeza de que vai ajudar muito no seu caminho! 

No entanto, antes que você adentre esse caminho para reviver o 
relacionamento que é tão importante para você, precisamos esta-
belecer algumas regras básicas. A primeira de todas é a seguinte: 
não fale com seu ex antes de ler este Guia. Nós vamos discutir os 
motivos disso mais para frente; mas, por enquanto, não entre em 
contato com ele de forma alguma!
 
Esse Guia tem alguns objetivos principais que você vai perceber ao 
longo da leitura. Sim, a finalidade dele é ajudar você a reconquistar 
o seu ex, mas, antes que vocês voltem a se ver ou até mesmo con-
versar, existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas.
 
Primeiramente, você precisa entender por que o relacionamento 
chegou ao fim. Não estou falando daquela última briga que vocês 
tiveram e que entornou o copo de água, mas o que de fato levou 
a esse término. Saiba que somente entendendo o fim você estará 
pronta para um novo começo.
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Outra parte muito importante é focada não no seu relacionamento, 
mas em você. Antes de mais nada, você precisa fazer de si mesma 
uma prioridade, dedicar tempo e atenção para que você evolua.

Esse Guia não vai levá-la até lá, mas vou lhe dar a chave para en-
contrar uma versão sua que está dentro de você. E que vai ajudar 
na Reconquista Perfeita do seu ex.
 
Por fim, vamos trabalhar em técnicas para reacender o desejo en-
tre você e seu ex baseadas no Hormônio da Atração, a ocitocina. Eu 
vou estar ao seu lado para ensinar o Guia da Reconquista Perfeita 
e na descoberta de como esse hormônio poderá mudar a sua vida, 
preparando-a para o momento em que vocês vão, finalmente, se 
reencontrar. Desde a maneira correta de fazer contato com ele até 
o esperado encontro olho no olho.
 
Obviamente, não posso garantir que você reconquistará seu ex. 
Mas afirmo que, pelo alto índice de sucesso das mulheres que uti-
lizaram esse Guia, ainda existe uma porcentagem que não alcança 
o objetivo final. São poucas. Mas isso tem uma resposta: acontece 
porque a pessoa não seguiu direito as dicas (pulou algum passo, por 
exemplo) ou mesmo porque decidiu, ao longo da leitura do Guia, 
que não valia a pena reconquistar o ex.

 Aliás, esse é outro ponto importante que preciso falar agora. E isso 
pode machucar. Mas preciso falar! 



8     www.expertnoamor.com.br O GUIA DA RECONQUISTA PERFEITA

Existem casos em que você não deve, de maneira alguma, tentar 
reconquistar seu ex. Fique tranquila: vou falar sobre isso mais para 
frente ao longo do Guia da Reconquista Perfeita. Mas de antemão 
afirmo que, se quer reconquistar seu ex por algum tipo de vaidade 
ou excluindo o fato de ser um homem agressivo, seja na parte física 
ou emocional, esse livro não é, definitivamente, para você. 

Se você quer reconquistar seu ex porque sente que ele realmente 
é o cara certo e, por algum motivo, as coisas não foram para frente 
da primeira vez, garanto que em breve você estará feliz novamente.

Bom, primeiramente você deve saber que pedir desculpas e dizer 
que tudo vai mudar não é o suficiente. Eu não vou mentir para você: 
recuperar um relacionamento que acabou não é tarefa das mais 
simples. Mas é por isso que eu escrevi este livro, para ajudar pesso-
as como você.  
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Capítulo 2 

Hora de manter distância e a Regra dos 31 dias 
 
O motivo pelo qual começo o livro com esse capítulo é porque é 
essencial para você ter sucesso na sua missão. Veja bem: não estou 
dizendo que você não vai reconquistar seu ex caso não siga essa re-
gra, mas afirmo com convicção que cerca de três a quatro mulheres 
que não atingem o seu objetivo falharam em respeitar a chamada 
regra dos 31 dias .

A regra dos 31 dias é a seguinte: depois de terminar o relaciona-
mento, você deve ficar 31 dias sem qualquer tipo de contato com 
o seu ex.
 
31 dias inteiros? 

Sim, é exatamente o que você leu: 31 dias sem falar com ele, seja 
por telefone, Facebook, WhatsApp, e-mail, carta ou qualquer tipo 
de meio de comunicação. E isso sem contar que não pode ser ao 
vivo, obviamente. 

O primeiro passo é deletar o número dele do seu celular, além de 
ficar bem longe das redes sociais. Isso pode parecer difícil, mas é 
algo bem simples o que estou pedindo! 

Confie em mim, todo o esforço vai valer a pena.
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Esses primeiros 31 dias após um término são os mais importantes. 
Isso se você tem esperanças de voltar com seu ex. Quando um re-
lacionamento acaba, você está carregada de emoções negativas. 
Com o tempo, as emoções positivas acabam aparecendo e você vai 
se esquecendo das negativas. E é isso que você quer fazer com seu 
ex, certo?
 
Não esqueça: respeitar os 31 dias só deixará você mais próxima da 
reconciliação com seu ex!
 
Portanto, peço encarecidamente que você supere o sofrimento 
que, por sinal, só faz mal a você. E espere esse tempo para entrar 
em contato com seu ex! É melhor você sofrer durante esse período 
por não poder falar com ele do que se arrepender durante anos por 
não ter me ouvido.
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Capítulo 3

Entrando em contato: regras básicas e as três frases simples 

Pense nisso: imediatamente após o término seu ex, assim como 
você, ele vai se sentir mal, provavelmente vai estar confuso. Ele não 
vai ter nenhuma perspectiva sobre o relacionamento de vocês e vai 
se sentir totalmente inconstante e emotivo, da mesma forma que 
você está se sentindo.
 
Estas são circunstâncias PÉSSIMAS para fazer ele reconsiderar o fim 
e voltar. No momento, as emoções dele vão estar no modo de au-
tocura, e tudo o que ele vai querer vai ser evitar mais sofrimento e 
indecisão emocional. Se você começar a mandar várias mensagens 
para ele implorando para que volte, tudo o que vai fazer é validar a 
escolha que ele fez de cortar você da vida dele.

Ele provavelmente vai se fechar a você ainda mais, possivelmente 
até ver você como uma louca e, no mínimo, como alguém que adi-
ciona uma boa camada de drama à vida dele num momento em 
que realmente não precisa disso.
 
Quando você dá a ele espaço, permite que ele passe pelo próprio 
processo de recuperação pós-término e, mais importante, evita que 
pareça uma insegura descompensada aos olhos dele.
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Ao tentar retomar contato antes desse período, é provável que as 
suas emoções estejam à flor da pele e não permitam que você se 
comunique de maneira racional. Isso é compreensível, porque você 
acaba de passar por um grande trauma emocional! Mas, se quer 
reconquistar seu amado, precisa estar com o controle total do seu 
emocional para seguir os passos que vou apresentar durante esse 
livro. 

Não se desespere!
 
Uma das piores coisas que podem acontecer quando você não res-
peita a a regra dos 31 dias é se desesperar, deixando isso tomar 
conta de você. Esse é um pecado mortal quando falamos em voltar 
com seu ex. Uma vez que você deixa o desespero tomar conta e o 
procura, tudo se torna mais difícil. 

Uma mulher assim age como se fosse alguém que precisasse ser 
salva ou como se tivesse com a autoestima despedaçada, sem ne-
nhuma possibilidade de recuperação. 

Você pode até sentir como se tudo estivesse perdido, mas a ver-
dade é que não está! O problema é que as emoções negativas do 
término impedem que você perceba o que realmente está aconte-
cendo.
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É o desespero que faz com que uma mulher corra atrás do seu ex 
das maneiras mais irracionais pois, nesse momento, o seu julga-
mento fica prejudicado e qualquer coisa que você possa fazer para 
reconquistá-lo parece que vai valer a pena.
 
Portanto, tenho que alertar: você precisa agir de maneira diferente. 
Não estou dizendo que você vai fingir que está feliz e totalmente 
satisfeita com a separação. O princípio de tudo é respeitar o espaço 
dele. Esta é a ideia crucial que você deve manter em mente para a 
Reconquista Perfeita. 
 
Sabe quando você insiste para uma criança fazer algo que ela não 
quer e ela resolve fazer exatamente o contrário? Pois os homens 
podem ser exatamente como uma criança grande. Quando você 
invade o espaço dele, é aí que ele não vai fazer o que você espera.

Se você tentar fazer ele ficar com ciúmes flertando com outras pes-
soas na frente dele, ou implorar para que ele volte ou, ainda, enviar 
mensagens xingando o seu ex de imbecil, saiba que todos esses 
comportamentos vão fazer ele se afastar ainda mais de você. 

Confesse: você tenta deixar ele com ciúmes? Ele vai tentar te deixar 
com ciúmes também. Você mostra que está com raiva? Ele vai ficar 
furioso e ver você como uma inimiga. Você chora e implora para ele 
voltar? Ele vai se afastar ainda mais e sentir que estava certo em 
tomar a decisão de deixar você.
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Durante esses 31 dias, é essencial que você não dê nenhuma razão 
para que ele pense que terminar foi a decisão correta. Mantenha-se 
afastada, foque em si mesma e deixe ele passar pelo processo do 
jeito dele. Ele deve pensar que retomar o relacionamento foi uma 
ideia que partiu dele, não algo que veio exclusivamente de você.
 
Caso ele entre em contato com você, o que pode acontecer por es-
tar sentindo a sua falta, ele  provavelmente vai mandar uma men-
sagem para saber como anda a sua vida. Porém, isso não quer dizer 
que ele quer você de volta ainda, só quer dizer que ele sente a sua 
falta!
 
Se isso acontecer, é necessário que se faça uma pergunta: eu estou 
em condições de falar com ele de maneira racional? Se você ao 
menos hesitar por um segundo para responder que sim, então a 
resposta é um sonoro NÃO. 

Então, o melhor a fazer é ignorar completamente o contato do seu 
ex. O único problema dessa abordagem é que não responder pode 
ser vista como uma resposta emocional ao contato dele.
 
E se ele mandar mensagens perguntando algo mais específico? E se 
ele mandar a você uma mensagem perguntando como você está? E 
se ele quiser saber o que está fazendo? Bom, na hora de responder, 
é necessário usar a emoções necessárias para esse momento. 

Não se desesperar é a chave para que esse  contato seja bem-suce-
dido. 
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Na prática, isso funciona da seguinte maneira. Vamos supor que ele 
mande a seguinte mensagem: 

“Oi, tudo bem com você?”

Quando ele aparece através de mensagens, você deve ter em men-
te as três frases abaixo:

-  Sua resposta deve ser curta

Se você escrever um textão, ele vai pensar que você sente falta 
dele. Agora, nós não queremos que seu ex pense que você sente 
falta dele em tudo, certo?

-  Você deve dar a impressão de que está feliz

Não se depare com o desespero e não diga a ele que estava depri-
mida. Caso ele pergunte o porquê da demora, use pontos de ex-
clamação e diga que estava ocupada! Deixe que ele saiba que você 
está saindo com amigas ou ocupada, seja trabalhando ou estudan-
do. Mostre que sua vida ainda é normal sem ele.

- Por último, como dito anteriormente, envie mensagem curtas, 
porque você “tem que ir!” 

Deixe que ele saiba que você tem outras coisas para se preocupar. 
Termine a mensagem de forma abrupta, mas não seja rude... Ape-
nas termine o papo com: “Bem, eu tenho o jantar com um amigo 
essa noite. Talvez nos falamos mais tarde”. 
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E é fundamental que você o deixe contatá-la novamente. Você sim-
plesmente não deve parecer uma desesperada!

Aqui está um exemplo de uma boa conversa a mensagem que você 
pode ter com seu ex se entrar em contato com você primeiro.

ELE: Olá. Como está indo?

VOCÊ: Oi. Estou indo muito bem. Acabei de malhar com algumas 
amigas. Espero que as coisas estejam indo bem com você.

ELE: É bom saber que você está bem...

VOCÊ: É bom ouvir isso de você, mas não posso falar agora. Super 
ocupada. Conversamos outra hora... Beijos!

Simples, não?

A razão pela qual isso funciona é porque as pessoas querem o que 
não pode obter. Ao mostrar a ele que você está basicamente in-
disponível para ele, você estimula seu mecanismo de atração e faz 
com que ele deseje você. Nossa, se tudo o que disse foi: “Eu não 
posso falar agora”, ele provavelmente deve ter ficado P* da vida!

Pense desta forma... O que é mais desejável: ouro, ou o aço? Eu não 
sou vidente, mas eu vou dar um palpite e acho que você disse que 
o ouro, certo? Claro, você poderia dizer: “Bem, é, obviamente, o 
ouro porque vale mais a pena que o aço!”.
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Mas já parou para pensar por que o ouro vale mais a pena? Porque 
é raro! Qualquer idiota pode conseguir um pedaço de aço. 
Mas e o ouro? O ouro é raro e pode ser difícil de obter em grandes 
quantidades.

Então, ao enviar a mensagem de que você não está disponível, você 
está mudando o poder dele para você. Agora ele é o único perse-
guindo você!



18     www.expertnoamor.com.br O GUIA DA RECONQUISTA PERFEITA

Capítulo 4 

O que fazer se ele ligar?

Se seu ex ligar, então você ainda tem que usar os mesmos princí-
pios. Deixá-lo levar a conversa. Não transpareça estar deprimida, ir-
ritada ou aborrecida. Seja agradável e se mostre alegre. Tenha uma 
pequena e breve conversa com ele. Comente sobre todas as coisas 
divertidas que tem feito com seus amigos recentemente. E sim, o 
mais importante, seja a única a terminar a conversa em primeiro 
lugar. Diga que você precisa ir e que ele deve ligar amanhã depois 
de certa hora. Lembre-se... Se mostre alegre!

O que as mulheres fazem é tentar fazer seu ex ficar com ciúmes. 
Você não deve se gabar por todas os caras que você resolveu sair 
ou dizer que está conversando com um velho amigo dele. Você 
também não deve abrir seus problemas de relacionamento... Deixe 
quieto!

Não faça perguntas sobre sua nova vida amorosa. Não pergunte se 
ele está dormindo com outra mulher. Não faça absolutamente ne-
nhuma pergunta pessoal. Deixe que ele faça essas perguntas, uma 
vez que ele é o único a entrar em contato contigo. E, obviamente, 
não peça outra chance no relacionamento. Agora, você quer man-
ter tudo muito leve e doce!

No entanto, as chances são, se seu ex tentar entrar em contato com 
você, claramente, ele quer falar sobre o relacionamento. Não se 
preocupe. Isso é uma coisa boa. 
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Significa que ele quer tentar consertar as coisas. Contanto que você 
não seja a única a trazer à tona o relacionamento, você pode ficar 
tranquila. Deixe que ele leve a conversa e continue agindo indife-
rente.

Lembre-se o objetivo aqui... Você deve agir como você não estives-
se disponível, para que você transfira o poder dele para VOCÊ!

Se você chegou até aqui, parabéns! O seu ex, obviamente, ainda se 
preocupa com você. Isso significa que ele definitivamente não per-
deu completamente a atração por você e é uma questão de partir 
para o encontro e passar os problemas que possa ter tido no rela-
cionamento. Falarei sobre isso mais tarde.
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Capítulo 5

E caso os amigos dele entrem em contato com você?
 
É natural que você tenha feito amizade com os amigos dele durante 
o relacionamento de vocês. E vice-versa. Talvez tenham feito ami-
gos como um casal que vão continuar sendo amigos, mesmo que o 
relacionamento tenha chegado ao fim. Aí você pergunta: e se um 
desses amigos entrar em contato?

Acho importante abordar essa questão, porque os verdadeiros ami-
gos vão querer saber como você está após o término.
Mesmo que você tenha conhecido uma pessoa através dele, se vo-
cês criaram uma amizade duradoura, é natural que esta pessoa de-
monstre preocupação com você.
 
Se eles entrarem em contato, você precisa responder de maneira 
positiva. Acredite em mim, qualquer coisa que você diga aos me-
lhores amigos dele vai ser repassado para ele, especialmente de-
pois que eles disserem que falaram com você e ele perguntar como 
você está (o que ele vai fazer!). Isso não quer dizer que o seu ex 
deu a eles a missão de espioná-la, mas é natural que a informação 
chegue até ele. 

É por isso que você deve ter todo o cuidado com o que diz e com a 
maneira como vai dizer.
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A minha dica é: continue sendo humilde e não finja estar feliz de-
mais, mas tenha uma ótima interação com eles. E em NENHUMA 
circunstância comente sobre seu ex. Se o amigo dele perguntar 
como você está, diga que está muito 

bem, obrigada. Conte sobre algum lugar legal que você vai à noi-
te, ou pareça animada com uma viagem que está planejando. Se o 
nome do seu ex surgir na conversa por uma parte que não seja a 
sua, aja com naturalidade. Não desconverse ou se embaralhe com 
as palavras, apenas responda sem entrar em mais detalhes. 

Se disserem “eu vi o fulano (seu ex) ontem em tal lugar”, responda 
algo do tipo “que bom, espero que ele esteja bem” e sorria. Per-
ceba que você não fez uma pergunta, o que daria continuidade ao 
assunto, mas desejou o bem do seu ex de maneira natural.
 
Quando esse amigo contar isso ao seu ex, ele vai pensar: ela está 
seguindo a vida e não está falando de mim o tempo todo. Isso dei-
xará ele intrigado e começar a ficar com a pulga atrás da orelha. 
 
Ou seja: o que você diz aos amigos dele vai ser dito a ele. E a sua 
melhor estratégia é não tocar no nome do seu ex. Você vai deixar 
ele louco quando falar com os amigos para saber o que anda fazen-
do e eles disserem que você está ótima sem ele! De novo, no entan-
to, você não quer parecer desonesta ou arrogante com os amigos 
dele, você só quer manter aquela aura de positividade à sua volta, 
e escolher não compartilhar seus sentimentos dolorosos com eles 
(guarde essas conversas para seus amigos ou sua melhor amiga, 
pessoas que não tenham contato com seu ex). 
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Continue a ser humilde e opte por ser sempre gentil em vez de ser
alegre demais, o que pode transparecer afetada em excesso.
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Capítulo 6 

A dúvida: voltar ou não com seu ex?
 
A regra dos 31 dias deve ser aproveitada para decidir se vale real-
mente a pena tentar voltar para esse relacionamento. O objetivo 
desse Guia é auxiliar para que retome uma relação que era impor-
tante para você e que deu errado por algum motivo. 

De maneira alguma eu quero que você volte para uma relação que 
fazia mal, que não era saudável e que só vai deixar você mais ansio-
sa e fazer com que sofra no futuro.

Vou destacar algumas razões óbvias pelas quais você não deve vol-
tar com seu ex:
 
Você morre de medo de ficar sozinha – Só porque tem medo de 
não ter alguém para dormir abraçada à noite não significa que você 
deve voltar correndo para o seu ex por ser a opção mais fácil. Uma 
mulher segura sabe que encontrar outro homem não é impossível. 
Se você sabe que seu relacionamento não tinha saída e quer voltar 
porque tem medo de ficar sozinha, saiba que essa é uma péssima 
razão para tentar reconquistar seu ex.
 
Você não imagina ele com outra – Se você pensa assim, perceba 
que talvez esse egoísmo por ter o controle sobre as coisas pode ter 
sido um dos motivos para o término. 
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Você nem o ama mais, mas fica com ciúmes quando pensa na ideia 
de que ele vai partir para outra? Então, esse Guia não é para você. 
Siga em frente, deixe ele ser feliz do jeito dele e trabalhe para que 
encontre a sua felicidade.
 
Você quer provar que pode – Muitas mulheres querem voltar com 
seu ex apenas para provar que podem reconquistá-lo. O objetivo 
aqui não é alimentar o ego de ninguém, mas ajudar mulheres que 
realmente amam seus amados a reconquistar aquilo que perderam 
através do Hormônio do Amor. 
 
Ele abusava de você e fazia mal à sua autoestima– Se o seu ex ma-
chucou ou abusou de você física ou emocionalmente, para sua pró-
pria segurança, fique muito feliz com esse afastamento e deixe o 
passado para trás. Se você muitas vezes se sentia sozinha, deprimi-
da ou ficou com a autoestima baixa devido às constantes críticas e 
ataques, esse cara não é e nunca vai ser o par ideal para você.
 
Agora, se o seu caso não se encaixa em nenhum dos itens citados 
acima, nós podemos seguir em frente e decidir se vale ou não vol-
tar com seu ex.

Você pode ficar horas tentando encontrar a resposta sobre o que 
que teve de errado no seu relacionamento. Os motivos para um 
término de namoro podem ser bem amplos, e entendendo o que 
aconteceu de errado ajudará a absorver o melhor jeito de ter seu 
ex de volta. E eu sei que o único capaz de fazer isso é o Hormônio 
do Amor. 
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Capítulo 7 

Os relacionamentos só acabam por dois motivos: a Falta de  
Atração e o Fim Hormônio do Amor

 
Eu não estou falando de atração física necessariamente, estou fa-
lando da atração como um todo. Casais com uma forte atração, em 
todos os seus aspectos, vão ficar juntos para sempre. Um casal só 
termina quando essa atração termina e o Hormônio do Amor não 
está mais ativo. 

Por isso o Hormônio do Amor pode reconstruir essa relação!
 
A atração pode ter terminado por diferentes razões: apenas por um 
acontecimento como a traição, por exemplo, ou diversos aconteci-
mentos que fizeram com que ela diminuísse aos poucos. 

Com o meu Guia, você vai aprender a aumentar a atração através 
do Hormônio do Amor. 
 
O primeiro passo para entender por que acabou é analisar os fatos. 
Na maioria das vezes, um relacionamento não acaba de uma hora 
para a outra, sem motivo aparente. Muito provavelmente, os sinais 
estavam ali há algum tempo e você não percebeu ou pior, percebeu 
e decidiu ignorar o que estava acontecendo. 
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Agora que acabou, provavelmente as suas lembranças estão confu-
sas: você sentiu falta dele, se sentiu sozinha, mas de repente todos 
os problemas são solucionados ao pensar na volta com seu ex. Você 
olha para trás e pensa: “Nós tínhamos problemas, mas qual casal 
não tem?” 

Os momentos bons parecem melhores e os ruins não parecem tão 
ruins assim. Isso acontece porque todos nós temos a tendência de 
idealizar relações do passado. Isso pode realmente ser bom quan-
do é uma maneira de desfrutar de um nível modesto de sentimen-
talismo sobre momentos da sua vida, mas se torna muito perigoso 
quando é ampliado a ponto de obrigar você a retomar a algo que 
está destinado a ser uma grande decepção.
 
Pode parecer que há muitas razões para rompimentos, mas eles ge-
ralmente se enquadram em um dos exemplos selecionados. Eu vou 
descrever abaixo quais são eles: 

Terminou por causa de um acontecimento isolado
 
Nesse caso, estou me referindo a um único acontecimento que con-
duziu ao fim do relacionamento. Digamos que o incidente foi culpa 
dele e foi você quem decidiu terminar o relacionamento. Um exem-
plo óbvio seria que ele traiu você. Neste caso, você deve fazer duas 
perguntas para si mesma:
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1 - O acontecimento pode realmente ser perdoado?
 
Essa pergunta não tem uma resposta fácil e que venha a mente as-
sim, de primeira. Portanto, você tem que tomar uma decisão: isto 
é algo que eu estou disposta a deixar para trás e seguir em frente 
sem mágoa ou raiva, sem afetar meu sentimento de segurança no 
relacionamento?
 
2 - Você está perdoando somente o erro do seu ex ou indica um 
comportamento inaceitável?
 
Você pode estar disposta a ver isso como um acontecimento isolado 
para ambos superarem e seguirem em frente com o relacionamen-
to. Você está certa sobre isso? Há raríssimas situações na vida em 
que o acontecimento ocorreu devido a um momento de fraqueza 
de uma pessoa. Esse tipo de acontecimento geralmente indica que 
a pessoa reage de certa forma em determinadas circunstâncias. 
Como saber se a pessoa vai agir de maneira diferente se tiver que 
encarar uma situação semelhante no futuro?
 
Antes de você decidir deixar o passado de lado e perdoar um erro, 
seja muito honesta consigo mesma e faça essa pergunta: isso pa-
rece um erro isolado da parte dele ou faz parte de um padrão de 
comportamento que ele repete em seu cotidiano?

Pense sobre isso com calma e não racionalize ou arranje desculpas 
para o comportamento dele. Isso só vai levar a mais decepção, além 
de fazer com que você fique com raiva de si mesma por ter dado a 
ele outra chance. 
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Na maioria das vezes, se o relacionamento termina por causa de 
um grande acontecimento, o comportamento não mudará apenas 
pelo fato de ele dizer que sente arrependimento sobre o que fez, o 
que provavelmente ele sentirá. 

Mesmo que suas emoções e arrependimento sejam honestos e 
suas intenções sejam as melhores do mundo, não significa que ele 
vá mudar quem é em sua essência.
 
Contudo, se ele tiver feito algo que realmente seja um aconteci-
mento isolado e você consiga perdoá-lo para seguir em frente com 
o relacionamento - imagino que ele tenha pedido para voltar e você 
ainda não decidiu o que realmente quer, por isso adquiriu esse Guia, 
vá em busca dessa resposta em seu interior. 

Ou seja: um SIM - acompanhado por novos padrões estabelecidos 
para o relacionamento - será suficiente para que sejam felizes. Por-
tanto, se esse não for o caso e ele não estiver querendo voltar com 
você, tenha cuidado. Ao não pedir pelo seu perdão e para voltar 
com você, ele está mostrando que não se importa como deveria 
com o relacionamento que vocês tinham anteriormente, o que é 
um sinal de alerta e deve ser levado em consideração.
 
E se a razão para o rompimento for baseada em seus comporta-
mentos ou características?
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Nesse caso, você deve assumir inteira responsabilidade por algo que 
você necessita mudar. A regra fundamental: não mude algo para  
 
recuperar seu ex se essa mudança não vai beneficiar você. Essa é a 
máxima número um que você deve seguir. Se você está mudando 
de uma maneira com a qual não se sente confortável por qualquer 
motivo que seja, isso vai acabar prejudicando a Reconquista Perfei-
ta.
 
Se você agiu de forma equivocada, por exemplo, a responsabilida-
de de perdoar é sua e cabe a você convencer o seu ex de que o que 
houve não acontecerá novamente.
 
Embora esse Guia seja dedicado a uma solução rápida e imediata 
para reconquistar o ex, há três fatores importantes para a Recon-
quista Perfeita. Os primeiros dois, que eu mencionei acima, são o 
perdão e a comunicação de que não acontecerá outra vez. Há tam-
bém um terceiro: fazer com que ele se sinta o número um em suas 
prioridades. Este último é essencial no processo da reconciliação se 
foi você quem se comportou mal.
  
E se a relação acabou devido a um hábito que ele tinha?

Como foi dito acima, os acontecimentos únicos fazem parte de um 
padrão do comportamento ligado a uma falha de caráter. E se a re-
lação terminou por causa de algo que você não gostava na persona-
lidade dele, você começará a entrar num campo perigoso ao tentar 
voltar com seu ex. 
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Uma coisa seria se ele implorasse para você voltar e prometesse 
mudar. Outra coisa, completamente diferente, é você tentar ter ele 
de volta e esperar que ele talvez possa mudar.
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Capítulo 8

Antes de tudo, saiba que existem outros homens por aí!

Como eu disse antes, o tempo pode ter um impacto profundo na 
nossa recordação do relacionamento, e é bem provável que o seu 
desejo de voltar seja somente um produto do esquecimento - ou 
de ignorar - a razão pela qual o relacionamento acabou.

Mas o tempo não é a única coisa que vai fazer você ignorar as ca-
racterísticas que não gosta dele daquela época. A solidão também 
faz isso. E frases como “eu quero ele de volta” ou “eu cometi um 
erro!” geralmente estão relacionadas a um momento de desespe-
ro, de raiva ou frustração. Junte a isso o pânico de que você nunca 
vai encontrar outra pessoa como ele novamente - o que é algo im-
próprio de se pensar se foi ele quem detonou a relação por conta 
de suas atitudes infantis. 
 
O pensamento “eu nunca vou encontrar alguém como ele” é uma 
armadilha irracional que as pessoas caem o tempo todo. Isso é um 
absurdo! Se você teve um relacionamento bom antes, você pode 
encontrar outro, e que seja ainda melhor, de novo. Se uma mulher 
que teve uma decepção amorosa gastasse a mesma quantidade de 
tempo e energia em encontrar um novo alguém como ela fez per-
seguindo seu ex, ficaria surpresa com o número de opções que exis-
tem. 
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Dessa maneira, a solidão e a rejeição podem ter um impacto dra-
mático sobre a autoestima. 

E, quando esse padrão  começa a despencar, nossos padrões caem 
também. É justamente este efeito que você tem ao voltar para al-
guém que você sabe que, no fundo, não vai lhe dar o que você 
busca, e muitas vezes deixa as mulheres longe de uma nova relação 
ideal com o ex. Há dois antídotos bons para sentimentos de insegu-
rança e solidão.
 
O primeiro é pensar que outros homens existem e lembrar a si mes-
ma de quantas outras chances você realmente tem. Você precisa 
ativar de novo o Hormônio do Amor, que pode simplesmente estar 
esquecido dentro de você. Fique tranquila! Vou abordar esse tema 
mais para frente. 

Lembre-se: a falta de opções fáceis imediatas é uma desculpa pobre 
para voltar para alguém que você sabe que não é certo para você. 
A única coisa que a impede de encontrar outras opções é a depen-
dência que você tinha do seu ex antes, além da falsa sensação de 
conforto que vem com ele.

Apenas mais uma observação sobre este tema: quando você for 
realmente honesta consigo mesma, vai descobrir que está apenas 
tentando voltar com seu ex para provar que é capaz. O meu conse-
lho é que pare com isso! A vitória de saber que você pode ter seu 
amado novamente em seus braços é uma justificativa nem um pou-
co profunda e que vem da insegurança.
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Se você sentir que está tentando voltar com ele para colocar algum 
tipo de “ponto final”, você está perdendo o seu tempo. Tentar vol-
tar com ele para colocar um fim na situação é inútil. Do que mais 
você precisa para saber que há homens muito melhores e que vão 
fazer você muito feliz? 

Se a sua autoestima está atrelada à sua capacidade de ganhar do 
seu ex, ou apenas a ter relações sexuais com ele novamente, ou 
simplesmente a desfrutar o fato de ver seu ex se apaixonar por você 
de novo, pare agora de ler esse Guia e continue a seguir sua vida. O 
caminho para ter o seu ex de volta é uma estrada nunca antes pisa-
da. E tem como principal motorista o Hormônio do Amor, o único 
capaz de trazer de volta o amor em toda a sua plenitude para a sua 
relação.  
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Capítulo 9 

O real motivo de estar sozinha
 
Se você chegou até aqui e quer mesmo ter seu relacionamento de 
volta,  é hora de entender por que ele chegou ao fim. Muitas vezes, 
quando uma relação termina, a primeira coisa que fazemos é cul-
par a outra parte por tudo de ruim que aconteceu. Isso faz com que 
a gente fique cego para o que realmente ocasionou o rompimento.

Como disse antes, relacionamentos acabam porque a atração não 
está mais lá. O Hormônio do Amor não está lá. Isso pode aconte-
cer por muitos motivos, mas uma relação que não vai bem sempre 
apresenta sinais de desgaste ao longo do tempo. Portanto, é dever 
do casal perceber logo o problema e dar um jeito de resolver isso. 
Antes que tenha que começar tudo de novo para a Reconquista 
Perfeita.
 
Mas, se você está lendo meu Guia, é porque não conseguiu resolver 
os problemas a tempo e a relação teve um fim. Não se preocupe, é 
normal e, se foi esse o motivo do seu rompimento, o caminho para 
a Reconquista Perfeita está em suas mãos. 

Para facilitar esse trabalho de diagnóstico, vou mostrar os principais 
sinais de desgaste que fazem a relação chegar ao fim. Isso não quer 
dizer que você deve ficar analisando profundamente cada atitude 
de vocês durante o tempo em que estiveram juntos e tentando en-
contrar onde foi que deu errado.
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Na maioria das vezes, quando ele não conversa direito com você 
depois do trabalho é porque ele está estressado com alguma coisa, 
nada além disso. Da mesma maneira quando ele resolve ir ver um 
jogo com os amigos no sábado à tarde ao invés de visitar a sua mãe: 
é  porque ele prefere estar com os amigos. 

Não é sobre isso que estou falando, mas existem sinais claros que 
podem ajudar a saber por que acabou. 

Veja abaixo: 

A insegurança fazia parte da relação - Nesse caso, é importante fa-
lar sobre o fato de estar com a pessoa porque realmente quer estar 
ou estar somente para não ficar sozinha. E isso pode partir do seu 
eleito também. Se isso aconteceu, saiba que a relação está fadada 
ao fracasso. Um relacionamento que pode dar certo é aquele que 
vocês dois estão envolvidos com todo o coração e preparados para 
evoluir como seres humanos. Portanto, a insegurança aqui é um 
agravante. 
 
O sexo não era importante - É comum que pessoas se gostem, mas 
não possuem aquela compatibilidade sexual. Talvez você gostasse 
de transar todos os dias, logo cedo enquanto, para ele, uma vez por 
semana e de noite era o ideal. Bom, pode parecer que esse proble-
ma não tenha solução. Mas através do Hormônio do Amor e uma 
boa conversa, tudo pode ser ajustado. 
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Não existia comunicação entre vocês - Com tanta tecnologia, os ca-
sais vão deixando de se comunicar. E não estou falando somente 
de sentar para jantar e falarem como foi o dia de cada um. A co-
municação entre um casal vai muito além de conversas cotidianas: 
vocês devem contar tudo um para o outro, pois são as pessoas mais 
íntimas da vida de cada um. Logo, repense a relação se você não 
deseja dividir os principais assuntos da sua vida com seu parceiro.  

Ele estava sob pressão - Quando você pressiona um homem, ele 
tende a se afastar cada vez mais. E isso pode colocar um ponto final 
na relação. Se esse foi o caso, não quer dizer que ele te esqueceu e 
está com outra, mas que você o sobrecarregou emocionalmente de 
tal maneira que ele achou melhor seguir o caminho dele sozinho. O 
que você deve saber é: homens lidam com sentimentos de forma 
completamente diferente das mulheres. Homens gostam de ter o 
seu espaço respeitado e não gostam de se sentir sob pressão. 

Não havia confiança - A confiança é a base de uma relação. Claro 
que uma pitada de ciúme é boa para a relação mas, quando isso 
passa dos limites, vira algo extremamente prejudicial. Se no rela-
cionamento seu ex reclamava o tempo todo quando conversava 
com outros homens e você era daquelas que nem cumprimentava 
as amigas dele, devia ter havido uma conversa franca sobre isso. A 
falta de confiança é a responsável pelo término de muitos relacio-
namentos.  



37     www.expertnoamor.com.br O GUIA DA RECONQUISTA PERFEITA

Bom, agora que você já sabe os principais motivos que fazem uma 
relação terminar, vamos para o próximo capítulo, que explico como 
funciona na prática o Hormônio do Amor e por que ele é a única 
forma de fazer você e seu ex serem felizes. 
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Capítulo 10 

A ocitocina - o Hormônio do Amor é a sua arma secreta  

Você já deve ter ouvido falar da ocitocina, o Hormônio do Amor: 
ele que cria todas as emoções incrivelmente poderosas que você 
sente quando está inundado desse sentimento. Atração não é algo 
que os seres humanos têm controle. É uma emoção subconsciente 
que é causada por alterações no equilíbrio hormonal do cérebro. 
Especificamente, a atração é o resultado de um hormônio chamado 
ocitocina.

A ocitocina, muitas vezes chamada de Hormônio do Amor, é uma 
substância química secretada no hipotálamo (de homens e mulhe-
res). Os cientistas provaram que quanto mais oxitocina o cérebro de 
uma pessoa produz, mais atraída ela fica pelo sexo oposto. Então, 
ao seguir as dicas do Guia da Reconquista Perfeita, você estará aju-
dando a estimular a produção de ocitocina no cérebro do seu ex... 

Assim, acontece uma mudança hormonal incontrolável. Isso real-
mente funciona, não importa o quanto ele pense que voltar para 
você é uma ideia terrível.
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Capítulo 11 

Perdoando seu ex, a si mesma e os erros do passado 
 
Para que esse retorno aconteça de fato através do Hormônio do 
Amor de forma sincera, você precisa perdoar seu ex e todos os er-
ros do passado. Não importa o que ele fez: se você está decidida a 
voltar com o amor da sua vida, o perdão se faz necessário. Assim, 
quando você perdoar seu ex, você não estará fazendo um favor a 
ele, mas a si mesma. Mas veja bem: você não precisa ligar para seu 
ex para avisar que o perdoou, perdoá-lo não é algo para ele se sinta 
melhor, é para você que se sinta melhor. 

Não espere que ele se desculpe pelo que fez de errado. Caso ele 
se desculpe, muito bem. Mas agora, você deve aceitar que seu ex, 
como todos, é um ser humano, e não é perfeito. Perdoar seu ex 
fará com que você se foque no que vale a pena, a felicidade. Para 
você ter um relacionamento realmente incrível, você precisa deixar 
o passado para trás. Perdoar a si mesma também é essencial. Caso 
tenha errado e se sinta ainda culpada por alguma atitude, pode ir 
mudando isso dentro de você. Afinal, ninguém é perfeito, todos co-
metemos erros. E o que fez de errado ajudará você a evoluir. Afinal, 
aprendemos muito mais quando erramos do que quando acerta-
mos. 
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Tenha sempre em mente que pessoas confiantes e que se amam 
buscam estar relacionamentos melhores. Se você conseguir acredi-
tar que seu ex deveria estar com você e que ele é mais feliz ao seu 
lado, o seu trabalho será bem mais fácil.
 
Portanto, pare de se punir ou ficar triste por ter errado de alguma 
forma. Você pode pensar sempre no “eu poderia, eu deveria” de-
pois de uma briga, tentando achar uma forma de consertar as coi-
sas. Você e seu ex são pessoas como qualquer outra logo, possuem 
desejos e fazem coisas que muitas vezes não possuem controle. 
Você não precisa ser perfeita para ter um relacionamento maravi-
lhoso. Você precisa estar aberta para se entregar ao Hormônio do 
Amor.

É relevante ressaltar que não existe nada menos atraente em uma 
pessoa do que ter baixa autoestima. Se você não se ama e não tem 
pensamentos positivos sobre si mesma, você nunca vai fazer com 
que seu amado tenha aquela atração irresistível por você. 
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Capítulo 12 

Entendendo o fim da relação
 
Na psicologia, existe uma teoria que se chama “Os 5 Momentos do 
Luto”. Ela trata das reações comuns nas pessoas quando enfrentam 
uma perda ou um trauma muito grande. O que você deve fazer é 
adaptar essa teoria para a sua vida para que essas emoções todas 
que apareçam de forma muito extrema após o fim da relação não 
atrapalhem a Reconquista Perfeita. 

-Momento de Negação
 
É natural que, logo após o término, exista uma recusa em aceitar 
que o relacionamento chegou ao fim. Isso vale para um término 
permanente, onde a pessoa que está de luto repete para si mesma 
que vai ficar tudo bem e que o relacionamento ainda não acabou de 
verdade. Logo depois, quando perguntam se está tudo bem, você 
responde “sim”, que “tudo está bem” e achava que “seria muito 
pior”. Isso é normal, pois você está tentando se convencer de que 
tudo está bem quando, na verdade, não está.
 
Esse momento proporciona uma certa proteção emocional, impe-
dindo a pessoa que está em sofrimento de viver emoções muito 
fortes.  Assim, você sairá do momento de negação ao aceitar que o 
relacionamento acabou.
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- Momento de Culpa
 
É muito natural que, após um relacionamento, quem está sofrendo 
pode se culpar por tudo o que deu errado. Você acha que se tives-
se sido melhor em algumas coisas a relação estaria perfeita, certo? 
Errado. O contrário também é comum: passado o primeiro momen-
to, pode surgir uma raiva repentina. Esse sentimento vem acompa-
nhado da necessidade de culpar a outra pessoa por tudo que deu 
errado no relacionamento.
 
Portanto, se trata de um momento muito delicado. Por isso não 
pode quebrar as regras e entrar em contato com ele, pois tudo o 
que disser pode atrapalhar na Reconquista Perfeita. Passar desse 
momento exige que a pessoa admita que o fim do relacionamento 
foi causado por ambos os parceiros. 

- Momento de Tristeza
 
Obviamente, a tristeza sempre acompanha um rompimento. De-
pois que a raiva e a negação passarem, a ficha realmente cai e você 
fica triste. É importante que você vivencie essa tristeza ao invés de 
fugir dela. Acabou e realmente dói, mas é importante que você use 
todas suas energias para continuar levando a sua vida. Saia com 
seus amigos, faça exercícios, trabalhe. Aprender com a fase da tris-
teza é essencial para o processo da Reconquista Perfeita.
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 - Momento de Reconstrução
 
Esse é o momento de reconstruir. Quem está de luto começa a se-
guir sua vida sem o ex e começa a pensar racionalmente mais uma 
vez. Você percebe que existe vida fora do relacionamento. É aí que 
você começa a estar pronta para retomar contato com seu ex de 
maneira racional e planejada para a Reconquista Perfeita.
 
- Momento de Aceitação
 
A fase final do luto de um rompimento é, finalmente, a aceitação. 
Chegando a esse momento, as pessoas muitas vezes assumem que 
está tudo perfeitamente bem. Pelo contrário! A aceitação significa 
que o luto aceita que acabou. A dor não é esquecida, mas a pessoa 
percebe que é hora de seguir em frente. Após a aceitação, você 
está pronta para começar a próxima fase em sua nova vida, seja ela 
tentando reconquistar seu ex ou em um novo relacionamento.
 
Logo, vamos em frente! A relação agora é outra. Guarde as memó-
rias que você tem do seu ex e procure encarar o rompimento como 
um novo desafio. 

Talvez você tenha passado tanto tempo do relacionamento pen-
sando no passado e no futuro que esqueceu de se preocupar com 
o mais importante: o presente. 
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O passado não é como você imagina e o futuro não nos pertence, 
por isso, concentre-se apenas no presente. 

Portanto, estar no agora significa se concentrar no que está aconte-
cendo. Você precisa ver o seu parceiro como ele é para reescrever 
uma nova história.
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Capítulo 13 

Aprendendo a se amar 

O Guia da Reconquista Perfeita ensina a como você se amar, antes 
de tudo. Antes de mostrar as estratégias de como voltar com seu ex 
através do Hormônio do Amor, é preciso que você entenda como 
se tornar uma mulher mais sedutora. Você sabe que um término 
sempre nos deixa mais frágeis, o que pode ter um efeito terrível na 
nossa autoestima. Por isso, é preciso reativar o amor próprio.
 
Durante os 31 dias que você vai se manter afastada do seu ex, cui-
dar de si mesma é o principal ponto. 

Talvez o fim do relacionamento tenha sido traumático e você tenha 
gastado tanta energia tentando salvá-lo que esqueceu de se amar, 
certo?

Durante esse período de afastamento do seu ex, você deverá se 
esforçar para melhorar em todos os aspectos, pois isso é muito im-
portante para o Guia da Reconquista Perfeita. E isso facilitará sua 
vida na hora de retomar a relação. Por isso, seguem algumas dicas 
do que você pode fazer para se sentir melhor:  
 
Faça exercícios físicos - Levante da cama e vá fazer algum exercício. A 
maioria das pessoas que fazem exercícios regularmente concordam 
que exercitar-se é um remédio natural para melhorar a autoestima. 
Tudo por causa da serotonina, uma substância que todos temos em 
nossos corpos e que é conhecida como a substância mágica, pois 
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ela melhora o humor de um modo geral. Sabe qual a melhor manei-
ra de estimular seu corpo a produzir mais serotonina? 

Com exercício físico.
 
Melhore a sua dieta - Ficar em casa se entupindo de chocolate não 
vai ajudar você a reconquistar seu ex. Aproveite esse tempo para 
adquirir hábitos alimentares mais saudáveis. Comer bem estimula 
os hormônios que fazem com que você se sinta mais disposta. Invis-
ta em frutas e legumes!
 
Fique perto dos amigos - Sair  com os amigos é a melhor coisa a se 
fazer. E não estou falando de sair apenas para ficar lamentando a 
falta do seu ex. O objetivo de sair com seus amigos é estar cercada 
de pessoas que a amam e se importam com você, de modo que 
seus pensamentos fiquem o mais distante do seu ex possível.

Além disso, você precisa reprogramar o que pensa em relação a 
si mesma. Simplesmente concentrando nas coisas positivas sobre 
você, vai reprogramar sua mente. Pessoas confiantes e que gostam 
de si mesma vivem relacionamentos mais saudáveis. E muito da se-
dução e do romance, sendo com alguém novo ou com alguém com 
quem você está há anos, vem da sua própria mente. Nosso cérebro 
é a arma de sedução mais poderosa que existe. 

Ou seja, se você realmente acredita que você é alguém que o seu 
parceiro deveria amar, então as outras pessoas vão acreditar nisso 
também.
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Capítulo 14 

Focando em si mesma - A Mulher de Verdade 
 
Uma coisa muito importante que você deve entender é que tor-
nar-se uma Mulher de Verdade não significa que você deva mudar 
completamente como você é em sua essência. Afinal, nós somos 
um conjunto de experiências (boas e ruins) que vivenciamos ao lon-
go do caminho. O seu relacionamento pode não ter dado certo, 
mas isso não significa que você deve mudar porque o que era antes 
não presta.

Pense comigo: Se você estava em um relacionamento, é porque 
existem coisas boas em você, coisas que seu ex apreciava e tinha 
atração por elas. Assim, o que você deve fazer é pegar essas ca-
racterísticas boas e pensar como pode usá-las para a sua vida ser 
melhor. É claro que as experiências negativas não devem ser esque-
cidas. Cabe a você entendê-las, aprender a conviver com elas e tra-
balhar em cima delas para usar o que você aprendeu e não repetir 
os mesmos erros.

Os dois ingredientes cruciais de uma Mulher de Verdade são sim-
ples assim: você deve ter como base a autoconfiança e a atitude. Se 
você tiver isso, vai conseguir reconquistar seu ex. 
 
Em primeiro lugar, sobre autoconfiança aprendi uma grande verda-
de que vou levar para a vida toda: o valor que as pessoas percebem 
em você é proporcional ao valor que você se dá.
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Por isso, nunca se esqueça: uma Mulher de Verdade começa se 
dando muito valor. Se você não é autoconfiante, comece trabalhan-
do isso. Uma boa dica é começar fingindo ser autoconfiante. 

Pode parecer estranho, mas quanto mais você fingir, mais o seu 
cérebro vai se acostumar com essa ideia. Dessa forma, você vai per-
ceber que, aos poucos, você começará a se sentir verdadeiramente 
autoconfiante. 

Um homem tem que fazer por merecer para estar do seu lado, e 
não o inverso. Você tem muito valor! 
 
Agora, além de autoconfiança também falei a palavra atitude. Ou 
seja, uma mulher que vai lá e faz acontecer. Mostra a que veio. Não 
adianta apenas entender que homens são motivados por impulsos 
diferentes dos seus. Isso tudo é muito importante, mas você preci-
sa colocar em prática! 

É preciso ter atitude! 

E isso tem a ver com o fato de que todo homem sonha com o dia 
em que vai aparecer na vida dele uma mulher diferente. Isso é exci-
tante e faz com que ele imagine as mil possibilidades do que pode 
acontecer quando encontrar essa Mulher de Verdade .
 
Essa mulher é imprevisível. Isso não quer dizer uma mulher cujo 
humor muda repentinamente e que explode do nada. Ela é desa-
fiadora. E faz tudo com segurança. E, assim, o homem começa a ver 
que essa é uma Mulher de Verdade. 
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E quando essa mulher decide que vai reconquistar seu ex, não exis-
tem obstáculos que possam impedi-la. Adote uma postura verda-
deira, seja quem você é, uma mulher segura de si, determinada e 
com um objetivo claro em mente.
 
Agora, esse tipo de mudança deve ser feito pensando em você. Não 
mude para o seu ex e nem para homem nenhum. Ser uma mulher 
melhor é um investimento para a sua vida inteira.
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Capítulo 15 

Barreiras
  
Vamos falar sobre duas coisas que são as maiores barreiras que 
impedem de navegar em direção à felicidade: a negatividade e a 
insegurança. A sua mente deve estar alinhada com o que pretende 
atingir. Você talvez saiba disso, mas mesmo assim pensa como agir 
em cada movimento, fica presa ao passado e entra em pânico no 
momento em que algo não acontece da maneira que você plane-
jou. Ou seja: seus pensamentos e emoções trazem uma carga de 
negatividade e insegurança enormes e, pode ter certeza, isso é sen-
tido pelas outras pessoas.
 
A vontade de um homem investir no relacionamento quase sempre 
está ligada ao prazer que ele sente quando estão juntos. Assim, se 
proporciona mais negatividade do que positividade, por que seu ex 
vai querer voltar?
 
Agora me responda: como você pretende conduzir um relaciona-
mento saudável, se você não consegue nem colocar você mesma 
para cima? Você precisa saber que o seu sucesso pessoal não é de-
finido por um término. Agora, não adianta eu falar isso e você olhar 
as suas amigas postando fotos com os namorados e maridos nas 
redes sociais e desejar que fosse você. Esse é um dos grandes pro-
blemas de todos os humanos: todo mundo se compara, o tempo 
inteiro!
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O que não percebemos é que quase ninguém posta nas redes so-
ciais falando sobre como se sente triste. Aí você, que já está super 
negativa, olha aquela vida que parece perfeita e fica mais desiludida 
ainda. Sentimentos como inveja e insegurança também aparecem. 
E a insegurança, a maior sabotadora de relacionamentos que eu co-
nheço. É a insegurança que faz com que uma mulher tente de tudo 
e muitas vezes se humilhe para agradar um homem desinteressado 
e acabe parecendo desesperada — fazendo com que ele se afaste 
ainda mais;  é ela que faz você esquecer tudo o que aprendeu e 
tome atitudes impulsivas. 

E o pior: você pode até tentar escondê-la, mas ela sempre acha um 
jeito de aparecer, principalmente nas relações. 

Pode parecer clichê, mas homens se atraem por mulheres autocon-
fiantes.
 
Quando você demonstra que não é uma mulher que se satisfaz com 
qualquer coisa ou qualquer um, os homens tendem a pensar: “Bem, 
essa não é uma mulher comum…”. 

E por que você quer que ele pense isso?
 
Porque homens querem se relacionar com uma mulher que faça ele 
sentir o que outras não fazem. Senão, por que ele iria querer abrir 
mão da sua vida de solteiro? É por isso que a mulher autoconfiante 
se destaca: ser segura de si já é algo incomum, algo raro. 
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E não estou falando de uma mulher mandona. A mulher segura 
sabe do seu valor e não precisa ficar provando. 

Ela sabe como agir em cada momento e se respeita, acima de tudo. 
Isso não quer dizer que ela não é testada pela vida: a insegurança e 
a negatividade também aparecem, mas ela não deixa a insegurança 
e a negatividade fazerem com que esqueça tudo o que aprendeu.
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Capítulo 16 

A hora de virar o jogo 
 
Quando pensa em se tornar essa Mulher de Verdade, isso não quer 
dizer que todos os sentimentos negativos serão eliminados da sua 
vida. A diferença entre uma mulher vencedora e uma que desiste 
é que a primeira usa a positividade como motor do seu caminho. 
Para isso, você precisa estar segura dentro da sua mente. De nada 
adianta passar um ano na academia ou fazendo várias plásticas se, 
internamente, você permanece a mesma. 

Como você espera que um homem queira estar ao seu lado se você 
mesma não consegue ficar algumas horas sozinha sem achar um 
tédio?

Se você fica cheia de dúvidas sobre qual o tipo de tratamento você 
merece de um homem porque não se considera nada de interes-
sante, então, você só atrairá homens que vão tratar você como um 
nada. Você precisa ser positiva e tomar de volta o poder para si 
mesma! 
 
Por isso, antes de querer se entregar para alguém aprenda a curtir 
seu tempo, arranje um hobbie, saia com as amigas, trabalhe e es-
tude. Não está satisfeita com o que vê no espelho? Matricule-se na 
academia, mude o visual, faça algo por você.
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Ser uma Mulher de Verdade e atraente não depende de fatores ex-
ternos, mas sim de sua postura diante da vida. O medo de fracassar 
no amor é o que leva mulheres a se envergonharem das suas ati-
tudes e se render a todas as fantasias criadas pela sua mente inse-
gura. Não há como fracassar no amor quando você se der conta de 
que seu primeiro amor é você mesma. Por isso, amar a si mesma é 
a chave para um relacionamento perfeito. 

Se a postura de Mulher de Verdade não garantir que você volte 
com seu ex (o que acho improvável, você vai reconquistá-lo), pode 
ter certeza que ela vai ajudar você no restante do seu caminho para 
encontrar o amor que merece.
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Capítulo 17 

O poder em suas mãos

Ao seguir as dicas do Guia da Reconquista Perfeita, seu ex vai per-
ceber essas mudanças: vai perceber que você não é mais aquela 
fonte de negatividade. Assim, vai aos poucos voltar a sentir positi-
vidade vinda de você. Isso aumenta muito as chances de conseguir 
ele de volta!
 
Não existe maneira perfeita de monitorar quando ele vai mudar sua 
cabeça e voltar para você. Você não pode prever quando que ele 
vai estar pronto, mas pode fazer coisas para acelerar esse processo. 
A mente do seu ex ainda tem todas as coisas positivas sobre você. 
Está tudo ali, em algum lugar na mente dele.

E isso não quer dizer que ele tenha deixado de amar você. O pro-
blema foi que essas memórias positivas se perderam, e um monte 
de novas experiências, negativas, foram colocadas no lugar delas. 

Para que ele volte, você precisa ajudá-lo a limpar essas memórias 
negativas e fazer com que se lembre de todas as experiências posi-
tivas que ele viveu com você no passado. Uma vez que isso ocorrer, 
não vai nem sentir como se você estivesse tentando conseguir ele 
de volta, vai ser algo automático.

Portanto, você tem uma oportunidade de ouro para voltar o foco 
para si mesma. Você não pode deixar esse tempo se tornar um bu-
raco negro que acabe com a sua vida! 
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Calma, não quero ver você desesperada. Eu quero que você se sin-
ta bem para essa nova etapa. Quanto mais cedo você começar, as 
coisas vão melhorar vai surpreender de novo.
 
O seu objetivo é estar preparada para, quando finalmente retomar 
contato com seu ex, mostrar para ele que você está seguindo a sua 
vida. Isso vai despertar o desejo dele de ter você de novo.
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Capítulo 18

Devagar se vai ao longe - O Contra-Ataque
 
Caso você tenha chegado até aqui, parabéns! Você cumpriu mais 
um passo do Guia da Reconquista Perfeita e está cada vez mais per-
to de ter o seu ex. Agora, chegou a hora de entender o passo a pas-
so de como vai ser esse processo.

O Contra-Ataque vai ser sua principal arma para reconquistar seu 
ex. O principal objetivo é pegar as emoções negativas e transfor-
má-las em positivas. Obviamente, é normal você ter sentimentos 
negativos em relação ao seu ex e o contrário também é real. Isso é 
perfeitamente natural e é o principal motivo pelo qual ficar 31 dias 
sem falar com ele é importante para que retome a relação.
 
Quando você fica todo esse tempo sem entrar em contato com seu 
ex, grande parte dos pensamentos negativos que ele tinha em rela-
ção a você dá lugar a lembranças dos bons tempos que vocês vive-
ram. E isso é a melhor coisa que pode acontecer. Claro que, mesmo 
depois desse período, alguns sentimentos negativos continuem, 
mas isso também pode ser usado a seu favor: e é exatamente em 
cima deles em que a técnica do Contra-Ataque tem a sua base.
 
Você já deve ter visto algum filme em que o casal principal tem uma 
discussão e, na cena seguinte, os dois estão na cama. É isso que nós 
queremos conseguir com esse Guia: transformar a energia negativa 
que você e seu ex dividem em positiva através do 
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Hormônio do Amor.
 
Porém, trazer de volta os sentimentos positivos não é tão fácil e 
nem rápido como nos filmes. Por isso que o Contra-Ataque é o ide-
al a ser feito: você precisa usar as armas que o oponente lhe pro-
porciona, o ataque, contra ele mesmo. Por isso, para contra-atacar 
você precisa saber o que está sendo proporcionado. 

Para nós que lidamos com relacionamentos, o ataque serão os sen-
timentos que seu ex ainda tem em relação a você.
 
Para aplicar a técnica, você precisa saber tudo sobre a sua relação. 

O que o seu ex está sentindo após o término?
 
Você precisa etender os sentimentos dele. Você estará redirecio-
nando todos os sentimentos negativos que seu ex tem por você 
e tornando-os positivos, facilitando a reconquista. Fique tranquila: 
eu vou ajudar você a entender melhor o que seu ex ainda sente por 
você.
 
No Contra-Ataque, temos que usar a honestidade. Seja honesta 
consigo mesma em relação aos problemas do seu último relaciona-
mento que levaram ao término. O pior sentimento que pode existir 
é a indiferença. Raiva, frustração e até o ódio podem ser revertidos, 
mas a indiferença é quase sempre um caminho sem volta. Agora, 
deixe eu contar algo muito importante: não importa se vocês termi-
naram essa semana, mês passado ou até anos atrás. Seu ex sempre 
nutrirá sentimentos por você. 
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E o lado bom disso é que esses sentimentos virão à tona quando 
você entrar em contato com ele depois de um período. Você deve 
tentar ser a mais honesta possível, senão você terá problemas na 
hora de conseguir seu ex de volta.
 
Quero que você leve em consideração aquelas brigas do seu rela-
cionamento, e quais foram os motivos delas. Recomendo que você 
pegue uma folha de papel e escreva as respostas. Dessa forma, va-
mos focar em cinco sentimentos básicos que resumem o que o seu 
ex pode estar sentindo no momento: 
 
● Tristeza – Por que que ele está triste? Você fez algo para ele se 
sentir triste, ou ele está triste só porque vocês acabaram?
 
● Raiva – O que aconteceu para ele estar com raiva? Você consi-
dera que fez algo de errado?
 
● Medo – Ele ainda quer falar com você, ou quer evitar? Sobre o 
que que ele tem medo, casamento, filhos? 

● Arrependimento – Ele deseja ter feito algo diferente? Ele espe-
ra ter uma chance para fazer de novo?
 
● Resignação – Ele não sabe que você o perdoou e está confor-
mado em seguir a vida sem você?
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É inegável que o seu ex tem uma variedade de emoções centradas 
em você. E nem todas fazem sentido. Porém, objetivo aqui é ser o 
mais honesta possível sobre como ele se sente em relação a você, 
mesmo que doa admitir isso. Agora não é a hora de mentir para si 
mesma. Essa é a única maneira de ter o seu ex de volta aos seus 
braços!
 
Agora que você já tem uma ideia de como ele se sente, vamos tra-
balhar as experiências positivas e lembranças boas que você e seu 
ex tiveram. Essas são as armas que o Contra-Ataque vai usar para 
transformar os sentimentos negativos em positivos.
 
O que vocês compartilham e têm em comum?
 
Primeiramente, pense em coisas que você e seu ex compartilha-
vam. O que havia no seu relacionamento que você amava? 

Deve ter algo que fazia vocês ficarem juntos até quando as coisas 
pareciam não estar indo tão bem. E as probabilidades desse “algo” 
ainda poder conectar vocês dois um ao outro são imensas. Ou seja: 
é praticamente impossível que isso não crie uma conexão entre vo-
cês. Pense sobre as coisas que fizeram vocês ficarem juntos pela 
primeira vez, e também sobre coisas que podem fazer vocês volta-
rem a estar juntos.

Agora que você já sabe o que foi que fez vocês ficarem juntos, que-
ro que faça uma lista das melhores experiências que vivenciaram. 
Aqui, podem ser as experiências positivas comuns, como quando 
vocês assistiram ao pôr do sol juntos aquela tarde, ou até o 
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momento em que ele pediu você em namoro. Mas, veja bem, não 
precisam ser necessariamente positivas!
 
Sim, você já sabe que objetivo é transformar os sentimentos negati-
vos em positivos, então como posso dizer para você falar de alguma 
situação que não foi agradável? Acontece que estudos comprovam 
que situações traumáticas podem ser imãs poderosíssimos entre 
duas pessoas. O importante aqui é que se você for usar uma situa-
ção desse tipo, escolha uma que já esteja superada, especialmente 
uma que superaram juntos. São nessas experiências que você deve 
pensar. Pense e escreva agora, você pode editar essas experiências 
depois.
 
Experiências Negativas – É aqui que você pega uma experiência ne-
gativa e a torna positiva. Pode ser algo traumático, mas que mudou 
a vida de vocês. Algum período de tempo em que vocês não esti-
veram muito bem, pode ser em relação ao emocional ou à falta de 
dinheiro, por exemplo. 

Experiências Românticas – Aqui você pode colocar qualquer coisa 
que faziam e gostavam. Uma dica: aquele momento em que sabe 
que ama o outro. Sabe aquele estalo que dá e os dois percebem que 
estão apaixonados? A ciência já provou que homens se apaixonam 
mais facilmente do que as mulheres. Além disso, eles esperam por 
mais gestos românticos do que vocês também. Então, não deixem o 
romance de lado só porque seu ex parecia ser fechado. A verdade é 
que ele se importava com isso, mas não sabia lidar com as emoções 
e, por isso, preferia guardá-las para si mesmo. 
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Experiências Familiares – São os momentos em que curtiam em fa-
mília, seja a sua ou a dele. O importante é que ambos experimenta-
vam sentimentos em comum. E isso aproxima o casal. 

Experiências Sexuais – Com certeza você e seu ex têm algumas ex-
periências sexuais que revivem em suas imaginações. Fazer com 
que seu ex volte a sentir o que sentiu quando vocês experimenta-
ram nesse momento é algo poderoso e dá a você uma boa vanta-
gem no processo de Reconquista Perfeita.
 
Experiências Cotidianas – As suas experiências nem sempre preci-
sam ser algo fantástico. Muitas vezes, a rotina de um casal o torna 
mais forte. Não importa qual tipo de experiência você vai relatar, 
ela precisa ser algo que tanto você quanto seu ex gostavam muito e 
ainda se lembram.  Liste o máximo de experiências que conseguir e 
use o máximo de detalhes. 

A chave para reviver as emoções positivas são os detalhes. Escreva 
também qual é a emoção que você sente quando você pensa em 
certa experiência.
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Capítulo 19

A hora é essa!
 
Com tudo isso em mãos, finalmente chegou a hora de você entrar 
em contato com seu ex novamente. Agora você irá decidir como vai 
fazer para entrar em contato com ele. Existem três opções: Face-
book, mensagens de texto/WhatsApp e ligações. Você vai ver que 
a estratégia nos três é parecida, o que você deve levar em conside-
ração na hora de escolher é o seu estado de espírito para falar com 
seu ex. 
 
O Facebook é uma boa opção: é a mais informal de todas, mas tam-
bém tem seus pontos negativos. Já que o Facebook é tão informal, 
é uma forma fácil de mandar mensagem para alguém sem pare-
cer aquela ex desesperada. Mas o que você deve falar? É arriscado 
olhar o perfil dele para ter ideias de conversas (isso se vocês ainda 
forem amigos na rede social). O perigo é que você pode acabar 
vendo algo que não quer ver. Talvez outra mulher esteja postando 
no mural dele. Talvez haja fotos dele em uma balada com pessoas 
que você não conhece. Essas coisas podem deixar você obsessiva e 
agitada. 

Portanto, não importa se está ou não acontecendo alguma coisa 
com essas pessoas no álbum de fotos dele. Sua imaginação vai dei-
xar isso maior do que é; no entanto, se você descobrir que ele foi 
promovido, por exemplo, essa pode ser uma informação útil para 
ser usada como desculpa para falar com ele.
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A mensagem de texto ou WhatsApp é um pouco mais formal do 
que o contato por Facebook, mas ainda é descontraída o suficiente 
e também apresenta a vantagem de você poder pensar no que vai 
dizer antes de enviar. Leia pelo menos três vezes uma mensagem 
antes de enviá-la. Leia em voz alta, se for preciso. 
 
A maioria das pessoas age de forma tensa depois dos términos. 
Você quer transformar os sentimentos negativos em positivos, en-
tão deve relaxar e fazer de tudo para tirar o peso daquela situação. 
Trate como um reencontro de velhos amigos que não se veem há 
muito tempo. 

Lembre-se, é você quem manda. Você é quem está mandando a 
mensagem com atitude. Não significa que toda mensagem que ele 
mandar para você, você precisa responder e dar abertura. É só uma 
forma de você mandar algo para se reaproximar. 
 
É importante começar devagar: você está entrando em contato para 
mostrar que está tudo indo bem e que não existem mágoas da sua 
parte que façam você não falar com ele. Vocês podem discutir os 
assuntos que levaram ao rompimento mais adiante, agora é a hora 
de fazer contato de forma despretensiosa. 

O primeiro passo para reconquistar seu ex é sempre um de baixo 
risco.
 
Assim que ele responder, ou pelo Facebook ou por mensagem de 
texto, permita que a conversa continue sem sentir a necessidade 
de mostrar sua intenção de o encontrar. 
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Não há necessidade para apressar essa parte do processo. O ob-
jetivo é lembrá-lo do quanto vocês se divertem conversando. Seja 
autêntica e bem-humorada.

Eventualmente, em uma de suas conversas, você vai chegar a um 
momento em que a diversão atinge o ponto máximo e vocês dois 
vão estar felizes um com o outro. Quando esse momento chegar, 
você pode dizer: “nós temos que colocar os assuntos em dia de 
forma apropriada!”
 
Não diga isso no começo! Siga com tranquilidade e você vai chegar 
na hora de encontrá-lo preparada, de modo que vai surpreendê-
-lo por completo. Se você convidar para um encontro na primeira 
conversa parece que nem tentou seguir com sua vida, e ele vai se 
perguntar se você percebe que vocês dois terminaram.
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Capítulo 20 

Qual mensagem mandar para o seu ex? 

A chave para uma mensagem de conexão ser boa é que ela dê uma 
impressão que você de repente quis falar com seu ex. Ela deve ter 
o objetivo de estabelecer um contato casual. Antes de mandar uma 
mensagem para seu ex, é importante que você faça algumas per-
guntas: o que você está buscando com a mensagem? Que tipo de 
resposta você espera? Qual o seu próximo passo quando ele res-
ponder? Responda essas três perguntas e só então siga em frente.
 
Receita 1: A lembrança que continua viva
 
Nessa primeira opção, use uma situação casual que a faz lembrar 
dele una com um sentimento positivo. Leia abaixo:

“Acabei de ver aquele surfista ser campeão e imagino que você 
esteja superfeliz. Espero que tudo esteja bem com você”. 
 
 “Estava vendo TV e vi que aquele filme que você gosta passando, 
me fez lembrar de você. :)”
 
“Acabou de abrir um restaurante natural perto de onde você estu-
da. Imaginei que você iria gostar de saber, já que você ama uma 
comida natureba!”
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O segredo desse tipo de mensagem é que seu ex não consegue 
identificar qual o seu real objetivo. Essas mensagens fazem com 
que seu ex possa continuar a conversa se ele quiser, mas elas NÃO 
EXIGEM que ele responda. Basicamente você deixa a porta de en-
trada aberta, agora ele tem que decidir se ele sai ou não.
 
Você está mostrando para ele que ainda pensa nele, mas de forma 
sutil. 

Receita 2: Elogio e segurança que fazem a diferença
 
Aqui você vai saber como um elogio, que vem de uma mulher segu-
ra, faz toda a diferença numa mensagem. 

“Estava pensando em você agora há pouco. Fico feliz por você ter 
feito parte da minha vida. Espero que tudo esteja bem.”
 
“Sou muito feliz por você ter passado pela minha vida e me feito 
uma pessoa bem melhor. Um grande abraço!”
 
Note que em nenhuma situação a mensagem fala: “Você é tudo 
para mim! Por favor, vamos voltar!”. Você apenas teve um pen-
samento sobre ele e foi forte para que sentisse vontade de dividir 
com ele.
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Capítulo 21 

Saiba o que fazer de acordo com o que ele respondeu 

Quando você manda uma mensagem, seu ex pode reagir de manei-
ras diferentes. Veja abaixo:
  
Mensagem Positiva
 
Uma resposta desse tipo é mais provável quando foi você que aca-
bou o namoro ou quando ele está arrependido. Por mais que a res-
posta seja positiva, não se empolgue! O plano continua para a Re-
conquista Perfeita. 
 O seu modo de agir aqui deve ser: igualar a positividade do seu ex, 
mas sem demonstrar empolgação por ele ter respondido de ma-
neira positiva. Lembre-se que vocês são como dois velhos amigos 
que não se veem há algum tempo. Responda algo legal e encerre a 
conversa, pelo menos por hoje.
 
Por exemplo:
  
Você: “Sou muito feliz por você ter passado pela minha vida e me 
feito uma pessoa melhor. Beijo!”

Ele: “Muito obrigado! É ótimo falar com você novamente. Como 
você está?”
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Você: “Estou bem:) Estou indo ao cinema agora. Nos falamos ou-
tra hora, beijo.”
 
E você acabou com a conversa por pelo menos um dia!
 
Logo, você não deve continuar: a ideia é reabrir a porta para o rela-
cionamento de vocês sem misturar muitos sentimentos e emoções. 
Além disso, deixando a mensagem curta dessa maneira e de certa 
forma enigmática, você vai deixar o seu ex morrendo de curiosida-
de. 

Você se manteve no controle acabando com a conversa, e isso faz 
com que seu ex tenha mais saudade de você. É importante que 
você se mantenha no controle encerrando a conversa na maioria 
das vezes (pelo menos nesse começo). O efeito que nós queremos 
aqui é que ele passe a se sentir agradecido à medida que você for 
aumentando a atenção que dá para ele.
 
Considerando que a resposta dele foi positiva, ele já deixa claro que 
não exclui a possibilidade de vocês voltarem a conversar. Deixe o 
papo fluir naturalmente, dando espaço para ele procurá-la também. 
 
Mensagem Neutra
 
Do tipo: “Obrigado”. 
 
Assim que você receber esse tipo de resposta, você vai ficar louca 
para tentar tornar a conversa interessante para seu ex. 
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Mas como você deve saber: não faça isso. O que você deve fazer é: 
responder com a mesma neutralidade, mas de um jeito mais ami-
gável, acabar com a conversa e seguir em frente.

Você: “Faz um tempo que a gente não se fala, mas eu pensei em 
você hoje e isso me deixou feliz. Espero que você esteja bem.”

Ele: “Obrigado, espero que você também esteja bem.”
 
Você: “Estou sim. Estou indo ao teatro agora, foi bom falar com 
você.”
 
Se você continuar tentando puxar assunto com seu ex e ele deci-
dir acabar com a conversa, você estará dando todo o controle para 
ele e perderá a chance deixá-lo curioso. Quando a resposta dele é 
neutra, espere pelo menos três dias e mande outra mensagem no 
mesmo estilo e avalie se a resposta dele continua neutra ou evolui 
para positiva.
 
3. Mensagem Negativa
 
Essa é obviamente a pior situação. Esse tipo de mensagem pode 
até ferir você, mas não se deixe abalar! Lembre do que você apren-
deu ao longo deste Guia que eram voltados para expurgar os sen-
timentos negativos. Respire fundo, deixe seu celular de lado, e não 
responda.
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Os sentimentos negativos não significam o fim do relacionamento. 
Eles podem até ser um bom sinal, pois não significam que você deve 
perder a esperança do seu objetivo. Existem normalmente três ti-
pos de mensagens negativas que são as mais frequentes:
 
Primeiro Exemplo:
 
Ele: ”Obrigado, mas eu não consigo falar agora, ainda está doen-
do bastante.”
 
Você: “Eu te entendo, espero que você fique bem.”
 
Neste caso, espere algumas semanas antes de enviar outra mensa-
gem. Se seu ex tentar ter uma conversa longa com você, você deve-
rá resistir a isso, mude de assunto e diga que precisa sair, ainda não 
é hora para ter essa conversa.

Segundo Exemplo:
  
Ele provavelmente está muito irritado com você, e isso significa que 
ele ainda sente bastante falta de você. Espere cerca de uma sema-
na e tente falar com ele de novo, e note se o jeito dele mudou.

Ele: ”Como que você tem a cara de pau de vir falar comigo depois 
do que você fez? Você nunca vai mudar mesmo.”
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Caso seu ex responda assim, tente ser positiva, e sendo positiva 
você começará a redirecionar as emoções dele:
 
Você: “Eu entendo por que você está chateado e respeito esse seu 
sentimento, minha intenção era só falar com você, não quis piorar 
as coisas. Espero que você esteja bem.”

Terceiro Exemplo:
 
Esse é o pior. Esse é aquele que seu ex dá a entender que nunca 
mais irá querer falar com você. Tente mandar mais uma mensagem 
em 31 dias. Caso você ainda esteja sendo rejeitada de uma manei-
ra agressiva, infelizmente talvez seja hora de pensar em seguir em 
frente.
 
Ele: “NÃO FALE MAIS COMIGO!”
 
Ele: ”Eu estou saindo com outra pessoa e não quero mais saber de 
você na minha vida.”
 
Ele: “ESTÁ TUDO ACABADO E NÃO TEM VOLTA!”
 
Caso receba qualquer mensagem parecida com essas opções, você 
deve responder confiantemente e no controle:
 
Você: “Ok. Espero que você fique bem.”
 
Dê um tempo. No mínimo duas semanas, e se possível, ainda mais. 
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É doloroso, mas você deve dar um tempo para seu ex se acalmar. 
Caso você tente repetir o processo de retomar contato e a resposta 
dele ainda for negativa, é hora de você começar a pensar em es-
quecê-lo.
 
Ainda existe um quarto caso, que é quando você manda uma men-
sagem e ele não responde.
 
E se ele não responder sua mensagem ou não atender sua ligação? 
Não entre em desespero. Dê duas semanas antes de pensar so-
bre se e quando fazer algo. Você nunca sabe com que frequência 
alguém está olhando suas mensagens, então você não quer que, 
depois de uma semana sem acessar as mensagens, ele veja três 
mensagens suas porque você entrou em pânico.
 
Também existe o caso de muitas pessoas olharem as mensagens e 
decidirem responder depois. Não há necessidade para pressa. Ele 
não vai sumir do mapa amanhã. Além disso, alguns caras precisam 
de tempo para processar suas próprias emoções para voltar com 
você, e ele pode estar esperando até sentir que está pronto para 
isso. 
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Capítulo 22

A Ligação
  
Se o Facebook oferece pouco risco e mandar mensagem oferece 
meio risco, a estratégia de mais risco (com exceção de aparecer no 
trabalho dele) é uma ligação. Ela depende muito de sua habilidade 
de ser divertida e casual pelo telefone. Você consegue ligar para ele 
sem ficar triste, chorar, ou ficar emotiva com o próprio som da voz 
dele? Se a resposta é não, esqueça o telefone por enquanto.
 
Se você ligar para ele do nada, as mesmas regras que já foram men-
cionadas se aplicam. A melhor forma de ser casual é ligar para ele 
quando estiver caminhando na rua, como se você estivesse ligan-
do para ele estando a caminho de algum lugar. O mais fácil a fazer 
é ligar e dizer algo que você está fazendo no momento que a faz 
lembrar dele de forma divertida. Naturalmente, uma ligação é bem 
mais pessoal e vai ser mais longa do que uma conversa por Face-
book ou celular, mas resista à tentação de manter uma conversa 
longa e discutir todos os problemas que vocês tinham que levaram 
ao rompimento. 

Nem tente marcar um encontro ainda. Converse normalmente, siga 
a linha das mensagens, diga que lembrou dele por algum motivo e 
decidiu ligar porque queria ouvir a voz dele. Nada de dizer que está 
morrendo de saudades ou que está sofrendo: seja tranquila. E é 
muito importante que você desligue.
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Capítulo 23

De volta aos bons momentos 
 
Bem, agora que você já restabeleceu contato e ele respondeu de 
maneira positiva, é hora de subir mais um degrau na escada da Re-
conquista Perfeita. Se lembra quando eu pedi para você escrever 
várias memórias boas e experiências boas com seu ex? Agora é a 
hora de usar cada uma delas. Você vai atrair o seu ex para estabe-
lecer um diálogo extremamente positivo, mesmo quando vocês ti-
verem que lidar com os problemas que abalaram o relacionamento 
de vocês e levaram ao rompimento.
 
Sei o que você está pensando, mas ainda não é a hora de você en-
contrar seu ex pessoalmente. Vocês acabaram de começar a se co-
municar. Você está tentando trazer emoções positivas dentro de 
seu ex, com isso, ele começará a pensar em você positivamente 
através do Hormônio do Amor.
 
Agora é a hora de deixar um pouco a razão de lado e focar na ques-
tão emocional. Novamente, você pode continuar com o Facebook, 
as mensagens ou por ligação; minha única recomendação é que se 
você começou por mensagem, não passe ainda para as ligações. Se 
você decidiu ligar para ele em um primeiro momento e agora pre-
ferir mandar uma mensagem, tudo bem. 
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O que parece mais poderoso para você:
 
“Lembra quando nós adotamos nosso gato?”

 Ou

“Você lembra aquele dia que nós fomos adotar nosso gato? Ele 
era tão pequeno que cabia na palma das nossas mãos!”
 
Perceba como o segundo exemplo entra em bem mais detalhes e 
expressa mais positividade. Isso acontece por três motivos especí-
ficos.

Palavras-chave poderosas 
 
São verbos e adjetivos que estão associados a emoções fortes e po-
sitivas, independentemente de onde você os colocar. Você pode e 
deve usar! Por exemplo: amar, odiar, maravilhoso, incrível, fantás-
tico, ótimo. 
 
Estímulo à memória
 
Toda vez em que lemos a palavra “lembrar” em qualquer lugar que 
seja, nossas mentes já começam a recriar imagens imediatamente. 
Quando você pergunta ao seu ex se ele lembra de algo, ele começa 
a trabalhar de forma inconsciente para recriar essas lembranças. 
Ao falar com ele sobre uma experiência positiva que vocês viven-
ciaram, a mente dele associa você a um sentimento de positividade. 
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Por isso, foque nos momentos que gostaria que ele lembrasse, não 
comente em hipótese alguma sobre algo indesejável.
 
Eu já falei que as memórias não existem de verdade. Toda vez que 
você tenta se lembrar de algo, o seu cérebro cria uma imagem so-
bre o que ele acha que aconteceu. Por mais que isso possa parecer 
estranho, toda vez que você se lembra de algo, aquilo, na verdade, 
é o seu cérebro que cria uma memória de como ele vê aquilo. 

Isso quer dizer que se você recriar as histórias nos mínimos deta-
lhes, irá fazer com que o seu ex recrie uma imagem do jeito que 
você descreveu.

Ou seja, você estará moldando na cabeça do seu ex uma imagem 
de acordo com a sua intenção. Essa é uma técnica extremamente 
valiosa e, por isso, quero pedir que você a use apenas para que as 
coisas voltem a ser positivas, como reconquistar seu ex, por exem-
plo. O importante é que você escolha alguma experiência que seja 
positiva, divertida e muito sexy!
 
3. Figuras de linguagem
 
Essas técnicas são essenciais e fazem uma comparação irracional 
entre duas coisas que é sentido ao invés de entendido:

- “O seu beijo é como uma explosão de emoções”;
 
- “Nosso primeiro encontro foi como ter ganhado na loteria”;
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Ou seja, assim é possível sentir a mensagem como um todo. E as fi-
guras de linguagem podem ajudar na travessia para o lado emocio-
nal do  cérebro. Vamos ver um exemplo de uma conversa usando 
essas técnicas. 

Você: “Você pode me lembrar onde nós fomos no aniversário do 
seu irmão ano retrasado?”

Ele: “A gente foi naquele bistrô perto da sua casa”.
 
Você: “Ah verdade! Os vinhos de lá são muito bons, estou pensan-
do em ir lá novamente. A gente se divertiu com as nossas conver-
sas”.
 
Ele: “Foi legal mesmo”.
 
Você: “Mas a melhor parte mesmo foi quando a gente foi para 
minha casa...”
 
Ele: “Opa”
  
Você: “E aí você me beijou de um jeito...”
 
Ele: “Eu que beijei você? Acho que foi ao contrário ;)”
 
Perfeito, não? E, apesar de ter dito que era hora de usar as emo-
ções para falar com ele, evite situações emocionais, como discutir 
porque vocês terminaram. 
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Caso sinta que as coisas estão evoluindo em velocidade acelerada, 
interrompa e conversa e diga que precisa sair para fazer algum com-
promisso.
 
E saiba que o seu ex pode responder de maneira negativa a sua 
mensagem, como por exemplo:
 
Você: “Lembra quando a gente viajou para a praia e nós ficamos 
deitados na areia, admirando as estrelas e conversando sobre a 
vida?”
 
Ele: “Não. Nem quero lembrar.”
 
Esse tipo de resposta pode acontecer, mesmo depois que ele tenha  
aceitado a sua abertura. Pode ser que você tenha escolhido uma 
memória boa para você, mas que para ele traz sentimentos negati-
vos; ou ele não está tendo um bom dia e não é o melhor momento 
para falar com você.

De qualquer modo, responda de maneira calma e ponderada:
 
“Ah, sem problemas, não devia ter falado então. Se cuide.”
 
De maneira alguma devolva a agressão. O importante é sair por 
cima. O mais provável é que ele venha falar com você para pedir 
desculpas e vocês consigam conversar. Se isso não acontecer, espe-
re alguns dias e experimente mandar outra mensagem de abertura.
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Capítulo 24 

Quase lá
 
Nesse momento, você deve estar em evolução com seu ex. Você 
percebe que o clima entre vocês está fluindo e é provável que ele já 
tenha até ido falar com você uma ou mais vezes (se ele não foi, não 
se preocupe, não quer dizer que ele não está interessado. É você 
que está no comando e, se ele reage bem às conversas que vocês 
vêm tendo, isso é sinal de interesse).
 
Talvez ele já tenha até mencionado que vocês deviam se encontrar 
para conversar melhor. Se isso aconteceu, você irá decidir se vai 
aceitar o convite. Se achar que ainda não está pronta, desconverse 
com algo do tipo: “Acho que podemos nos encontrar, mas nessas 
próximas semanas minha agenda está bem concorrida, você po-
deria esperar um pouco?”
 
Ao dizer isso você ganha tempo. Porém, caso ele insista, é melhor 
você aceitar, caso contrário corre o risco de parecer que está en-
rolando ele. E isso não é uma boa arma, porque mostra indecisão, 
tirando você do controle da situação.
 
Agora, se aceitou o convite dele para sair, vamos lá! Caso vocês 
ainda estejam se falando por telefone ou mensagem, vou mostrar 
dicas importantes para que esteja sempre segura quando começa-
rem a sair de novo. Recomendo, então, que você adapte as técnicas 
que vou mostrar para um encontro.



81     www.expertnoamor.com.br O GUIA DA RECONQUISTA PERFEITA

Capítulo 25

Saiba usar o ciúme a seu favor

Por mais que a gente negue, não importa: homens e mulheres sen-
tem ciúme. É um sentimento que existe pois nós, humanos, natural-
mente, tentamos proteger o que é nosso. Quando temos ao nosso 
lado alguém que amamos, você não quer dividir essa pessoa com 
ninguém, certo?

Por mais calma que você seja, é perfeitamente normal sentir ciú-
mes do seu amado e ele com certeza ainda sentir ciúmes de você, 
mesmo que vocês tenham colocado um ponto final na relação. Por 
isso a ideia, nesse momento, é aprender a usar o ciúme a seu favor 
para a Reconquista Perfeita. Se seu ex sabe que você é desejada 
por outros, é normal que ele tenha ciúmes, pois sabe que pode per-
der algo tão valioso para ele como você.

Ou seja, seguir em frente é algo também que vale muito na hora 
de fisgar seu ex de novo. Você deve mostrar que está seguindo em 
frente, mas é claro que existem algumas regras que devem ser se-
guidas para que não coloque tudo a perder.  Você não precisa falar 
que saiu com um cara incrível, a não ser que você queira acabar 
com as suas chances de voltar com ele.
 
Aqui, é importante avaliar se o momento é adequado para você 
usar essa técnica. Caso a situação ainda seja considerada frágil, não 
é a hora de tentar causar ciúme no seu ex. 
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Siga mais alguns dias conversando com ele até sentir que o clima 
está favorável. E se o ciúme foi o responsável pelo término, você 
deve esquecer isso completamente. 
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Capítulo 26 

Saiba como usar o ciúme para a Reconquista Perfeita
 
O momento é saber usar o ciúme para apimentar as mensagens. 
Usar o duplo sentido é ideal para reacender a chama entre vocês. 
 
“Acabei de ver aquele filme novo com um amigo. Super recomen-
do, acho que você vai amar”.

Perceba que você não falou de maneira clara que teve um encon-
tro. Não importa se era um encontro ou não, o que importa é que 
essa interpretação fique sob responsabilidade do seu ex. Isso vai 
criar uma ambiguidade na mente dele e ativar o medo que ele tem 
de perder você para outro homem.

Outro exemplo: “Oi, eu acho que vi você numa festa na sexta. Mi-
nhas amigas queriam ir embora, então não consegui falar com 
você, mas se era mesmo você, estava muito bonito :)”

Nessa mensagem, você deixará a ideia de que você saiu para se 
divertir e aproveitou o tempo com os amigos. Você também deixa 
a entender que você saiu e estava provavelmente em contato com 
outros homens e sendo desejada por eles. Isso aguça a curiosida-
de dele e mostra que você está seguindo com a sua vida apesar do 
término. É exatamente essa imagem que você quer passar, a de que 
está transformada em uma Mulher de Verdade. 
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Capítulo 27 

Aumentando a intimidade

Você pode aproveitar essas conversas com seu ex para voltar essa 
intimidade que tinham quando eram um casal. Portanto, é preciso 
ter moderação, pois vocês não são mais um casal, aquele relaciona-
mento acabou e a intimidade que vocês um dia tiveram não existe 
mais, mas isso não muda o fato de que você é uma das pessoas que 
melhor o conhece. E ele a você. 
 
Mas vamos lá: a técnica para aumentar a intimidade é semelhante 
com a que você usou para retomar contato com ele quando re-
lembrou os bons momentos, pois usa a lembrança de uma memó-
ria para recriar uma emoção positiva que seu ex tem em relação a 
você. A diferença é que agora, ao invés de lembrar o seu ex de ape-
nas uma determinada experiência que vocês tiveram juntos, você 
vai ajudar que ele recorde que eram íntimos e passar a mensagem 
que podem ter essa intimidade de novo.
 
O seu objetivo é relembrar seu ex sobre aquela conexão que ele 
tinha com você. Dessa forma, quer que ele sinta falta do apoio em 
todos os aspectos que você dava para ele nos momentos mais difí-
ceis. 

Você quer fazer que ele, inconscientemente, perceba que não pre-
tende viver sem você. Para isso acontecer você deverá mostrar ao 
seu ex que ele nunca encontrará alguém tão importante quanto 
você.
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Esse tipo de interação tem apenas essa regra: ela deve ser autênti-
ca. Basicamente, ela deve partir de você com extrema positividade; 
você só vai querer interagir dessa maneira com seu ex quando for 
algo que venha do fundo do seu coração. Aumentar a intimidade 
requer que você conheça alguma coisa em relação à vida de seu ex 
que é muito especial para vocês. 

O segredo é buscar algo que mostre que você é uma pessoa abso-
lutamente necessária na vida dele.
 
Agora, se você foi casada ou namorou por muito tempo com seu 
ex, ele provavelmente será a pessoa mais íntima de sua vida. E isso 
vale para ele também. Vocês não apenas confiavam um no outro, 
vocês contavam com o outro para tudo. Ou seja, falar sobre algum 
evento estressante e mostrar que você quer apoiar sem exigir nada 
em troca. Absolutamente nada, entende? 

Outra coisa: você não deve voltar para a vida dele e ajeitar as coisas 
para ele. Você está ficando cada vez mais próxima do seu ex, mas 
ainda não está perto o suficiente. Caso você tente se aproveitar de 
um acontecimento estressante como desculpa para vocês se en-
contrarem, seu ex provavelmente irá ver isso como um gesto de 
amizade. E vamos combinar: não é esse o caminho que você quer 
seguir. Fazer isso também tira o foco da construção do relaciona-
mento.
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É por isso que não recomendo que você tente aumentar a intimida-
de usando situações muito sérias (morte na família, por exemplo), 
pois existe uma grande possibilidade de que ele esteja muito abala-
do e peça para encontrá-la para pedir apoio. Obviamente esse não 
é o primeiro encontro que você deseja com seu ex, mas também 
mostrar indiferença lhe coloca em uma posição difícil.
 
Se você mandou uma mensagem do gênero: “Meus sentimentos 
pela morte do seu gato” e seu ex respondeu “Eu preciso de al-
guém do meu lado”, você não conseguirá a Reconquista Perfeita 
se negar. Então tente seguir algumas dicas abaixo:
 
● Veja se consegue apoiar seu ex sem ter que vê-lo pessoalmen-
te. Talvez ele precise de alguém para conversar e você seria essa 
pessoa, sem que perca o seu real objetivo. Se seu ex está triste, 
essa não será a melhor hora de dar o passo final. Ele pode pensar 
que é algo temporário, algo que só precisou quando as coisas esta-
vam mal. Por isso, a interação à distância é essencial.

 
● Ofereça algum tipo de ajuda que exija o mínimo de interação. 
Se ele foi demitido, por exemplo, diga que você vai entrar em con-
tato com pessoas do ramo profissional dele para dar uma força. 
Não esqueça que manter distância é essencial nesse momento.  
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Capítulo 28 

A hora de colocar as cartas na mesa
 
Chegou a hora mais esperada: a hora da Reconquista Perfeita. 
Você já sabe muita coisa e está preparada para ter seu ex em seus 
braços de novo. E, agora, você pode falar o que realmente sente 
por ele. Isso é algo que você pode fazer tanto virtualmente ou por 
telefone, quanto cara a cara. No entanto, se você decidir abrir seu 
coração para ele dessa forma, é importante que consiga falar sem 
chorar, de maneira controlada.
 
E você sabe que vai ser um encontro repleto de muita emoção, tal-
vez o mais emocional que você tenha vivido. Veja bem: não estou 
pedindo para você esconder essas emoções, mas para que mostre 
elas como a mulher segura que é.
 
O segredo para abrir o seu coração para ele é o mesmo das ou-
tras etapas que nós vimos anteriormente: sempre mantenha tudo 
positivo. O objetivo não é fazer com que seu ex se desculpe, nem 
você. E, se por um acaso alguma coisa não sair de acordo com sua 
estratégia, você deve manter a cabeça erguida e agir como se nada 
tivesse acontecido, dando seguimento à conversa. Isso mostra que 
você está segura em relação ao que tem a falar com seu ex. 

Outro ponto importante: se você ainda não encontrou seu ex ao 
vivo, agora é a hora. Abra seu coração e marque de se encontrar 
com ele para vocês acertaram de vez os ponteiros. Na próxima par-
te do Guia, nós veremos como você deve se comportar. 
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Agora, seguem as regras básicas de como você deve fazer para abrir 
seu coração para seu ex:

1. Escreva antes o que vai falar num rascunho
 
Falar a verdade sobre o que você sente é algo muito importante 
para a Reconquista Perfeita. Por isso, anote antes o que quer falar, 
mesmo que pretenda falar olho no olho.
 
2. Mantenha um ambiente pacífico
 
Agir positivamente é o segredo. Não brigue com ele em hipótese 
alguma. 
 
3. Deixe a emoção falar mais alto 
 
Escreva com o coração. A mensagem deve ser profunda e tocar no 
coração do seu ex. Ele pode - e deve - ficar emocionado. 

4. Não espere muito
 
Não crie expectativas. Se você escolher mandar o que sente por 
mensagem ou ligar para ele, não espere que ele vá sair do outro 
lado da linha correndo e bater na sua porta para pedir que você 
volte. E isso vale para se você disser isso cara a cara. Você está se 
preparando para a vida real, então tenha expectativas condizentes 
com a realidade.
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5. Mantenha a paciência em primeiro lugar
 
Se você mandar uma mensagem de celular ou Facebook, é natural 
checar as mensagens o tempo todo. Não faça isso! Arrume algo 
para se distrair e pare de pensar na mensagem. Ele a recebeu e vai 
responder no tempo dele, não no seu. 

Da mesma forma, se você ligar ou falar ao vivo, ele com certeza vai 
precisar de um tempo para digerir o turbilhão de emoções que o 
atingiu. Então, o melhor a fazer é arranjar alguma coisa para fazer e 
que não torne a espera uma eternidade.
 
Vamos conferir um exemplo de como confeccionar a mensagem ou 
o discurso perfeito que você quer mostrar para o seu ex. Esse tipo 
de mensagem é um complemento ao que falamos anteriormente. 
E vale a pena falar especificamente sobre elas aqui, porque devem 
ser o último passo antes de você encontrar seu ex ao vivo.
 
As mensagens que são carregadas de sinceridade podem ser dividi-
das em três categorias: Elogios; Sentimentos; Saudade.
 
Você só deve mandar uma mensagem dessas caso você tenha se-
guido todos os outros passos e a conversa entre vocês ainda não 
tenha evoluído para um encontro, certo? 

Elogio: São mensagens em que você elogia algo de seu ex. Elas de-
vem ser enviadas em um momento em que ele não espera recebê-
-la. Elas são curtas, mas repletas de emoção.
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Algo que aconselho a fazer é o seguinte: quando você estiver con-
versando com seu ex sobre algum assunto qualquer, mude de as-
sunto repentinamente com a frase:
 
“Uma coisa que eu sempre admirei em você é o seu sorriso”
 
Dá para notar a confiança em mensagens assim. Um bom elogio 
é apenas uma observação. Não tente fazer com que esse tipo de 
mensagem pareça muito importante. Mande como que tivesse “es-
capulido” da sua boca (ou dedos, melhor dizendo).
 
Sentimentos: São mensagens que mostram ao seu ex como você se 
sente, de verdade. No entanto, é preciso tomar cuidado, porque é 
muito fácil errar na mão quando se envia uma mensagem assim. 
Por exemplo, se você tenta: fazer com que seu ex sinta pena de 
você ou culpado pode colocar tudo a perder. E nem pense em es-
crever sobre emoções negativas. 

Uma boa mensagem de sentimentos deve ter confiança.
 
Por exemplo:
 
“Eu nunca falei isso o suficiente, mas você sempre será muito im-
portante para mim. Eu vou sempre amá-lo e ser grata por ter tido 
você em minha vida. Sempre que penso em você, o meu dia fica 
mais feliz”.
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Saudade: São mensagens simples que deixam seu ex saber o que é 
que você sente falta na relação.

Por exemplo: 

“Estou na praia e lembro quando a gente mergulhava juntinho... 
Queria que você estivesse aqui comigo”.
 
Você deve mencionar alguma memória ou experiência que seu ex 
sente falta, e que seja totalmente positiva.



92     www.expertnoamor.com.br O GUIA DA RECONQUISTA PERFEITA

Capítulo 29

Aprendendo a impressionar 
 
A partir de agora, você vai saber como deve agir quando for se en-
contrar com ele pela primeira vez e o que fazer daqui para frente. 
Se ainda não rolou a oportunidade de vocês saírem juntos, não se 
preocupe, é normal que fiquem receosos de chamar o outro para 
sair. Resolver isso é simples, tudo o que você vai fazer é terminar 
qualquer conversa normal com o seu ex dizendo: “Nós devíamos 
nos ver essa semana!” ou “Eu vou naquela nova sorveteria essa 
semana, se você quiser pode vir junto!”. Assim você já tem um en-
contro marcado com o seu ex.
 
Vamos aos fatos: claramente o seu ex formou uma imagem de quem 
você é. E você deve pensar que isso faz ser difícil mudar a impres-
são dele em relação ao que você representa. Pode ser que sim, mas 
também é um fato que faz das mais sutis mudanças tão grandes. 

As ideias antigas dele sobre você podem ser desafiadas com a me-
nor mudança, o que torna tudo mais profundo, porque não se en-
quadra com o que ele pensa que sabe sobre você em um nível pro-
fundo. 

E a melhor maneira de começar a mudar as impressões que ele tem 
de você é aceitando o encontro cara a cara com seu ex. É assim que 
você vai começar a deixá-lo de queixo caído com a Mulher de Ver-
dade que está na frente dele. 
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E que sabe como criar uma aura de positividade proveniente do 
Hormônio do Amor. 
 
Portanto, tenha em mente que vai ser só um encontro sem nenhu-
ma implicação de que irá voltar ao namoro de antes. A mentalidade 
aqui é aquela: baixas expectativas, movimentos calculados.
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Capítulo 30 

Saiba como se comportar
 
Nesse encontro, você precisa estar inundada do Hormônio do Amor. 
Ou seja, emanando energia positiva e sem reclamações. Você não 
levaria nada dessas coisas a um primeiro encontro, então não leve 
para o seu ex  só porque ele faz parte da sua vida. Essa é uma regra 
que irá fazer toda a diferença, então vale a pena repetir: aja com o 
seu ex como se estivesse em um primeiro encontro.
 
O seu ex vai estar esperando uma conversa séria sobre a relação. 
Logo, não entre nisso: você simplesmente vai disparar os neurô-
nios no cérebro dele que dizem que relacionamentos são difíceis e 
desgastantes. Pode ser que a conversa chegue naturalmente a isso 
(que seja por iniciativa dele), aí é claro que você não vai ficar fugin-
do do assunto mas, inicialmente, mantenha essa postura leve de 
quem está num primeiro encontro.
 
Agora, é crucial que você não sobrecarregue ele com emoções e 
com a necessidade de discutir a relação. A mulher esperta, em vez 
disso, nesse momento, vai fazer com que ele mude de ideia, mos-
trando que ela pode ser uma mulher mais relaxada e sem neuroses. 
Isso vai pegá-lo de surpresa, porque ele certamente está indo en-
contrá-la esperando algum tipo de drama, mas você é inteligente e 
sabe que isso diminui as chances de vocês reatarem. 
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Não tem a ver com estar feliz, tem a ver com uma positividade au-
têntica que ponha você no papel de relaxada. De novo, você não 
finja que está feliz com o fim do relacionamento, ou vai parecer fal-
so. Ele conhece você, vai sentir se estiver mentindo. Em vez disso, 
se ele perguntar: “Então, como você está?”, simplesmente respon-
da com o curto, “Estou bem”, mas não sobrecarregue com muita 
emoção. Lembre de manter a positividade e de não falar muito so-
bre como está. Quanto menos você disser sobre como você está, 
mais você vai deixá-lo se questionando. Nesse momento, você quer 
colocar dúvidas na cabeça dele. A curiosidade é algo extremamente 
sexy para um homem.
 
Agora você deve estar se perguntando uma coisa: “Como devo mos-
trar a minha afetividade no momento em que olhar no fundo dos 
olhos dele?”

Bom, parte do seu poder está em mostrar que ele não tem mais 
direito ao que tinha antes. Ele não pode beijar, tocar você como 
quando formavam um casal, porque vocês ainda não voltaram ofi-
cialmente. Mas você quer demonstrar afeto o suficiente para que 
ele sinta que você está ali. Pense que está reencontrando um velho 
amigo e dê um abraço. Além disso, tenha certeza que é você que 
termina o contato físico antes dele. 
 
Outra coisa importante: não sente do lado dele. No caso específico 
de um primeiro encontro com seu ex, é bom sentar na frente dele. 
Você já tem uma conexão com essa pessoa, então criar uma peque-
na barreira no começo não vai ser um problema. 
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E o fato de ele não poder se aproximar ou tocar você facilmente é 
algo que vai aumentar o desejo dele por ter você mais perto. 

O desejo dele aumenta simplesmente porque agora ele vê que ele 
não pode ter o que tinha antes. Ao terminar com você, ele perdeu 
esse privilégio da proximidade. Ele precisa merecer voltar para esse 
lugar. 

Ah, se ele costumava dizer quando vocês estavam juntos que gosta 
do jeito com você ajeita o cabelo atrás da orelha ou que adora o jei-
to como você ri, essas são armas que você pode e - deve - usar em 
um encontro com seu ex.
 
Ainda sobre linguagem corporal, para finalizar, é importante que 
você passe a impressão de que está tranquila e não existe um jeito 
melhor de fazer isso do que estar tranquila de verdade. Não deixe 
aparentar que seus movimentos são calculados e nem relaxe de-
mais a ponto de parecer que você não se importa com o que está 
acontecendo ali. Mantenha a postura, ombros retos, peito para 
frente e queixo fazendo um ângulo de 90 graus.
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Capítulo 31 

Revelando o seu outro lado
 
Lembra como falamos anteriormente que você iria transformar-se 
em uma Mulher de Verdade? Agora é a hora de mostrar para o seu 
ex como você está mudada e tudo o que ele está perdendo por es-
tar longe de você. A prova de crescimento é algo incrível. Quando 
você vê que alguém fez mudanças na vida, é inspirador. 

Assim como é importante deixar seu ex curioso, também é essencial 
que você o tire da zona de conforto em que ele se encontra. Seu ex 
certamente irá encontrá-la pensando que vai ver a mesma mulher 
que esteve ao lado dele por tanto tempo, mas você vai surpreendê-
-lo mostrando que isso não é verdade, tanto na sua aparência como 
na maneira de você agir. 

É o Hormônio do Amor recriando a sua relação com ele. 
 
Nesse momento, pode ser apropriado falar para ele sobre as mu-
danças que você fez, embora da forma mais sutil possível. Por exem-
plo, em um momento de vulnerabilidade premeditada e controla-
da, você pode admitir durante a conversa que algo que ele disse 
quando vocês estavam juntos ficou na sua cabeça a inspirou uma 
mudança em você hoje, como: “Eu sempre lembro do que você dis-
se sobre eu ter minha própria vida, e você estava certo. É algo que 
eu fico muito empolgada de estar fazendo no último mês”.
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Perceba que isso é dito de forma positiva, como algo que você está 
empolgada de implementar como uma mudança, em vez de algo 
que você aceitou de forma relutante. Também comunica de uma 
forma que cria um desafio para ele. Ele pode ter inspirado a mu-
dança, mas não altera o fato de que foi você quem tomou a inicia-
tiva para mudar.
 
Aliás, isso é algo muito importante, que eu já falei anteriormente, 
mas vou repetir. Não faça nenhuma mudança que não beneficiaria 
você, caso você não estivesse com ele. O que nós queremos aqui é 
que você reconquistar seu ex seja uma consequência do seu pró-
prio crescimento, não algo que você tenha feito de maneira fútil 
para mostrar a ele desesperadamente que pode mudar e o quer de 
volta.
 
Quando você mostra para ele que não precisa dele ao seu lado para 
crescer, você envia a mensagem de que sua vida não parou por 
causa do rompimento. Sentada ali, na frente dele, está uma mulher 
que sabe muito bem o que quer e está disposta a lutar para atingir 
os seus objetivos.
 
E você é essa Mulher de Verdade, que mudou e cresceu. Não adian-
ta ficar falando que você mudou ou vai mudar... palavras não que-
rem dizer muito. Agora, todo ato de independência de sua parte faz 
ele sentir como se você estivesse se afastando. Cada ato de força 
mostra que você está mais forte e que, se não for com ele, vai ser 
com algum outro. Então, ele precisa correr se não quiser deixar que 
você escape das mãos dele.
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Capítulo 32

Ser honesta acima de tudo 
 
É indispensável que você seja honesta consigo mesma. Você pode 
estar se perguntando enquanto lê se eu estou sugerindo que você 
manipule suas palavras e ações para parecer que as coisas muda-
ram quando não mudaram, ou para parecer que suas inseguranças 
mais profundas de quando estava com ele não existem mais, tudo 
para depois voltar ao que era antes quando o relacionamento 
recomeçar...
 
Eu não estou dizendo isso. As mudanças precisam ser reais, e as in-
seguranças, maus hábitos, e padrões negativos no relacionamento 
não vão embora da noite para o dia sem esforço. É por isso que eu 
insisto no conceito de Mulher de Verdade. A única maneira de me-
lhorar sua vida amorosa, ou reconquistando o seu ex ou conquis-
tando algum cara novo, é fazendo melhorias na sua vida. Você pode 
ainda não saber como se livrar das inseguranças. 

Não pense que as Mulheres de Verdade não sentem ciúme ou não 
ficam inseguras. A grande diferença é que quando você realmente 
se torna uma mulher segura, você sabe lidar com esses sentimen-
tos de maneira que eles não afetem o seu namoro.
 
Uma vez que você aprender a amar a si mesma, passar a dedicar 
tempo à sua vida pessoal, se torna uma pessoa imprescindível. 
Quando você estiver se sentindo bem com seu corpo e espírito, vai 
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perceber que enfrentar as adversidades que aparecerão no seu ca-
minho será mais fácil. Tudo se resume à sua positividade e ao amor 
próprio.
 
Reagindo aos questionamentos do ex 
 
Quando vocês se encontrarem, ele fará perguntas pessoais sobre 
você. Você pode responder o que quiser para ele, mas existem al-
guns truques que vão fazer com que as suas respostas tenham o 
efeito que você quer.
 
Exemplo: “O que você anda fazendo?”
 
Quando ele perguntar o que você anda fazendo, comece a falar de 
como você finalmente achou um tempo para se matricular em uma 
academia de dança, o que já queria antes. Ou pode falar de um li-
vro que você sentia muita falta de ler e agora dedica um espaço da 
sua rotina para isso.

Você já pode dizer isso logo que vocês sentarem para conversar, 
por exemplo:
 
Ele: “E então, como você está?”

Você: “Estou bem. Entrei na academia de dança e estou lendo um 
livro que está mudando a minha vida.”
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Se você parar aí, vai servir como uma excelente isca para aumen-
tar a curiosidade dele. Ele vai querer saber mais sobre você estar 
aprendendo algo novo que está mudando você. 

Agora você foi capaz de responder à pergunta casual dele com exa-
tamente o que você queria dizer, e a sua resposta te deu poder ao 
mostrar que você está tendo interesse além do relacionamento. 

Você pode contar a ele sobre o livro e o que aprendeu com ele, 
por exemplo. Frisando que isso tem dois efeitos: primeiro, você vai 
estar usando uma técnica de conversa muito educada por meio da 
qual você pegou as perguntas iniciais dele e as usou para falar do 
que você queria falar. 

Assim, permitiu que você fizesse uma transição suave para os livros 
que está lendo, suas novas paixões, pessoas novas que conheceu, 
e até mesmo novas crenças - um sinal seguro de que está seguindo 
em frente com sua vida.
 
O segundo efeito é que você está dominando e mostrando que con-
segue direcionar a conversa. Você demonstra que está no controle 
e tem confiança que vem do fato de sua vida ser uma aventura, 
com muito para se falar... E nisso, você dá a ele muitas opções para 
se unir à conversa. 

Dessa maneira, vocês podem ficar falando por horas com facilida-
de.
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Lembre-se de certificar-se de não explorar esta oportunidade de 
conversar expressando seus sentimentos sobre o fim do relaciona-
mento e como tem sido desde que terminaram. 

Essa não é a hora de se estender falando disso com ele.
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Capítulo 33

Flertar sim, por que não?
 
Você está saindo com um cara novo, mas tem a vantagem de sa-
ber tudo e mais um pouco sobre ele. Use isso para flertar com ele. 
Flertar? É, flertar. Uma das maiores causas do fim de relacionamen-
tos longos é que as pessoas param de flertar umas com as outras. 
Apesar das tentativas de serem amorosas, elas esquecem de fazer 
coisas que atraíam umas as outras no começo. Por isso, o desejo 
diminui. Um dos maiores segredos para um relacionamento longo 
é nunca parar de flertar com seu parceiro. 

Sair com o seu ex não é exceção, pois lembre-se de que o Hormônio 
do Amor está ali. 
 
Se você tiver dúvidas, faça o seguinte: aja como estivesse no primei-
ro encontro com um cara que você nunca tinha saído antes. Não 
importa se era um conhecido ou você o está vendo pela primeira 
vez ali, trate seu ex como você trataria esse novo affair.
 
Mas tem uma coisa importante: não comece a flertar até que você 
perceba que ele está flertando com você. Você sabe como ele fler-
ta, vocês foram um casal. Você também tem a vantagem de saber 
que tipo de flerte funcionou com ele no passado então, quando 
você tiver uma chance de flertar, você tem uma boa ideia de como 
começar. 
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Seguem algumas sugestões, mas é você quem saber muito melhor 
do que eu como flertar com seu ex:
 
1.  No começo, aceite os elogios vindos dele, mas não sinta neces-
sidade de retribuir de cara. Deixe ele pensar que precisa se esfor-
çar um pouco mais. Quando ele elogiar você, apenas sorria e diga 
“Obrigada”;
 
2.  Inicialmente o contato visual vai ser a maneira mais óbvia para 
vocês dois flertarem. Se ele fizer um esforço para manter o olhar 
por mais tempo, segure ele, mas seja a primeira a quebrar o con-
tato. Não tem problema ficar um pouco tímida. Deixe que ele olhe 
para você, reativando o que virá em sua memória, quando você 
não estiver olhando diretamente nos olhos dele.
 
3.   Com o passar do tempo, você talvez veja que ele está flertando 
mais e sendo mais sugestivo. Essa é a sua oportunidade de pôr uma 
pequena barreira entre vocês, para que ele saiba que algumas coi-
sas estão fora do limite. Quando ele disser algo mais direto, mande 
na lata:
 
”Você está flertando comigo? Não é assim que se fala com sua ex.”
 
”Hã, hã, se comporte!”
  
”Eu não acho que é certo que você fale este tipo de coisa para 
mim.”
 



105     www.expertnoamor.com.br O GUIA DA RECONQUISTA PERFEITA

Mas não fale isso de maneira séria. Dê uma risadinha, coloque as 
mãos na cintura, entre no clima. Desaprove de maneira brincalho-
na, mostre que ele precisa se esforçar mais para ter você em seus 
braços de novo. 
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Capítulo 34

Religando o desejo com o Hormônio do Amor

Como vimos acima, você deve flertar com seu ex. O amor entre 
vocês provavelmente continua escondido em algum lugar. Por isso, 
todas essas formas de agir fazem com que o Hormônio do Amor 
religue esse desejo, que parece ter acabado. Mas não acabou!
 
O objetivo é religar o desejo pois, com isso, ele vai pensar que a 
ideia de vocês dois ficarem juntos de novo foi algo que partiu dele, 
não de você. Pode até ser você que sugira aquela conversa sobre 
vocês reatarem, mas isso deve acontecer quando ele já esteja con-
vencido que voltar com você é uma ótima ideia – e a maneira que 
você vai fazer isso é estimulando o desejo dele.

Como você faz para religar o desejo dentro dele através do Hormô-
nio do Amor? 

Seguem alguns exemplos:
  
1. Fale sobre a sua nova vida e os novos amigos
 
Um dos sinais de que alguém começou a seguir com sua vida é o 
surgimento de novos amigos. Estar rodeada de novas pessoas sig-
nifica que você está evoluindo, sendo exposta a novas ideias e pes-
soas que satisfazem você de formas diferentes: emocionalmente, 
intelectualmente ou simplesmente trazendo diversão para a sua 
vida. 
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Isso também estimula a competitividade masculina na mente do 
seu ex. Faz com que ele pense que existem outros homens que a 
desejam.
 
Você pode pensar que, se ele sentir que você está com outros ho-
mens ou novas pessoas, vai se afastar ou achar que não vale a pena 
tê-la de volta. Mas é exatamente o contrário. Se ele sentir que está 
perdendo você, vai correr atrás do prejuízo. 

As histórias não precisam ficar restritas aos seus novos amigos: 
você também pode brincar com interações que teve com alguém, 
por exemplo.
 
2. Novas experiências e novas pessoas 
  
Contar sobre uma viagem que fez recentemente com vários ami-
gos, por exemplo, mostra que você está vivendo novas experiências 
sem ele e com pessoas que ele não conhece. 

Além disso, se você contar a ele sobre ter essas experiências e dizer 
um “Você podia estar lá!” é perfeito, pois você estará encorajando 
a independência dele, o que vai fazer ele se sentir mais vontade de 
estar com você. 
 
Nessa mesma linha digamos que o seu novo corte de cabelo foi 
inspirado em alguma celebridade, você poderia dizer para ele “eu 
estava em um jantar outra noite e alguém em disse que eu estou 
muito parecida com uma atriz da novela das 7. Acho que o cabelo 
novo está mesmo chamando atenção!”
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 A ideia de ser comparada com outra mulher atraente mostra que 
alguém estava ligado em você, procurado um assunto para se apro-
ximar de você e, na linguagem masculina, “flertava com você”. 
Contar a ele sobre os elogios que outras pessoas fazem a você mos-
tra que existem mais caras no mundo que estão percebendo como 
você é maravilhosa.
 
Contar sobre uma história engraçada que envolva seus amigos tam-
bém gera uma curiosidade da parte do seu ex. “Esses tempos saí 
com minhas amigas e passei a maior vergonha. Bebi além da con-
ta, meu salto quebrou, tropecei e quase caí de cara no chão. Ainda 
bem que um dos meninos que estavam com a gente me segurou!”
 
Você saiu com os amigos para beber, o que é bom, de certa manei-
ra.  Assim, se ele é um amigo ou um pretendente não interessa. Essa 
ambiguidade joga a seu favor e deixa seu ex mais intrigado ainda.

 3. Espontaneidade é tudo
 
Vamos supor que, em vez de ir jantar fora, vocês decidiram cami-
nhar pelas ruas do bairro. Enquanto conversam, você se lembra 
que tem um cinema ali perto e sugere “Nossa, você viu aquele fil-
me novo que está todo mundo falando? Está em cartaz no cinema 
perto daqui, o que acha de a gente ir?”
 
Ter uma abordagem mais espontânea revela uma mensagem de 
que vocês podem se divertir como um casal, e ele fica sem saber o 
que esperar de você, o que vai alimentar ainda mais o desejo dele. 
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Agora é o momento de lembrá-lo de como vocês são capazes de ter 
um ótimo momento juntos, para que ele saia do encontro pensan-
do “Meu deus, nós nos divertimos tanto agora que aquela tensão 
que existia entre nós sumiu completamente”.
 
Isso não quer dizer que ele vai sair do primeiro encontro carregan-
do você nos braços direto para uma noite de amor incrível. A ideia 
não é mudar a cabeça dele sobre o relacionamento de vocês de 
cara, mas mostrar que vocês podem ter uma nova relação. 
 
4. Despertando o desejo do se ex com você sob controle
 
Em algum ponto durante a conversa, vale lembrar que nem tudo 
são flores: um problema difícil pode surgir. Ele saiu com alguém? 
Pode não ser um assunto legal, mas você pode - e deve - passar por 
cima dele.

É complicado mesmo para vocês dois não terem nenhum conhe-
cimento do que aconteceu na vida amorosa de cada um desde o 
término.
 
O assunto de se você esteve com outro (ou se ainda está saindo 
com outra pessoa) pode aparecer de maneira indireta ou explícita. 
Se for de maneira explícita, nunca traga um assunto desse para dis-
cussão. Nada de bom pode vir disso nessa fase. Isso só serve para 
fazer você parecer ansiosa para saber o que está acontecendo em 
relação ele.
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Já se ele perguntar se você está saindo com outra pessoa, a sua res-
posta deve ser ambígua. Você pode dizer, por exemplo:
 
“Eu tive alguns convites para sair, mas não é o que eu estou que-
rendo no momento.”
 
E, caso queira deixar ele ainda mais curioso: 

“Eu estive com alguns caras, mas não estou me apressando pra 
nada agora.”
 
Isso deixa duas coisas implícitas na mente dele:
 
a.  Existem pessoas interessadas em você e ele pode perdê-la a 
qualquer momento;
 
b. Você não necessariamente precisa de um cara para preencher o 
espaço deixado por ele. O foco é no seu desenvolvimento.
 
Agindo dessa maneira, você mostra que não está à procura de uma 
nova relação. A pergunta que fica na cabeça dele é: “Achei que a 
gente ia sair para reatar, mas ela parece não estar querendo”.
 
5. Fale sobre a sua nova vida social 
 
Se alguém ligar para você enquanto estiverem saindo, pode aten-
der o telefone. Claro que você não vai ficar falando com a pessoa 
do outro lado da linha, mas peça licença, atenda e diga para a pes-
soa que você está ocupada e ligará depois.
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 O mesmo vale para uma mensagem que você receber. Peça licença 
para o seu ex e diga que só vai responder que está ocupada e de-
pois continue a conversa como se nada tivesse acontecido. Ele não 
precisa ficar sabendo quem estava do outro lado da linha.

6. Tenha cuidado com o passado
 
O passado merece um cuidado extra. Uma coisa é relembrar algo 
que vocês viveram juntos e que marcou a relação, outra é falar 
“como você está se virando tendo que preparar jantar todo dia?” 
Parece que você está questionando como ele vive sem você, e isso 
não é nada interessante nesse estágio.
 
É mais inteligente você falar sobre o que está acontecendo na sua 
vida nesse momento. Se o passado aparecer, encontre uma manei-
ra de ser divertida sobre ele ser engraçado. 
 
7. Empatia é a base de tudo!

Empatia: ela vai fazer toda a diferença nesse momento. Se ele con-
tar algo que conquistou na vida dele, não tenha receio de dar pa-
rabéns. E não tenha medo de perguntar mais sobre o que ele fala: 
tenha em mente que ele pode falar abertamente da vida dele com 
você. 

Vale demonstrar interesse nas coisas que você talvez não tenha 
mostrado antes, por exemplo, o trabalho do seu ex, o que gosta de 
fazer nas horas vagas, entre outros. É importante mostrar que você 
dá apoio ao crescimento dele. Saiba que apenas boas emoções po-
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dem vir de uma atitude assim. Se você for negativa em relação aos 
novos planos do seu ex, ele vai ver você como alguém que está ten-
tando controlá-lo. E você quer provar justamente o contrário.
 
Você precisa mostrar que está do lado dele. Imagina a falta que ele 
vai sentir de você quando se der conta da mulher que está perden-
do! Por isso, nunca tenha medo de deixá-lo livre para falar sobre o 
que interessa para ele. 
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Capítulo 35

Atração á distância: saiba como manter o desejo sempre aceso
 
Agora que você recuperou uma boa parte da intimidade com seu 
ex, pode ser interessante mandar algumas mensagens para que ele 
comece a sentir atração por você novamente, despertando o Hor-
mônio do Amor na mente dele. Ao fazer isso por celular você tem o 
controle da interação e pode terminar no momento em que achar 
que as coisas precisam parar.
 
Seguem as dicas:
 
1. Implicar, sempre!
  
Use seus conhecimentos sobre seu ex e mostre que você sabe do 
que ele gosta de verdade.
 
2. Mantenha-se no controle da situação
 
Você vai deixá-lo fora de si quando o provocar, mas não entregue 
tudo de bandeja. Seja paciente e acabe a conversa no ponto máxi-
mo, deixando aquele gosto de quero mais.
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3. Envie imagens

Homens se apegam muito ao visual! Então, é sempre válido enviar 
uma imagem para ele ver o que está perdendo. No entanto, não 
mande algo que você não se sente confortável que outras pessoas 
vejam, porque infelizmente essa é uma possibilidade, por mais que 
você confie no seu ex.

4. Envie mensagens quando ele não esperar

Que tal mandar uma mensagem para ele quando não espera, no 
trabalho, por exemplo? Vai atiçar a imaginação do rapaz, com toda 
a certeza!

Exemplo:

“Eu estava aqui pensando...”

Essa é uma das melhores provocações para despertar o Hormônio 
do Amor. Envie a mensagem e espere; quando ele responder, você 
pode seguir provocando com algo sexy ou mudar de assunto. De 
qualquer jeito, isso vai deixar ele excitado e muito curioso com o 
que está por vir. 
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Capítulo  36

Mantendo distância de segurança 

O Guia da Reconquista Perfeita precisa de algumas regras para ser, 
obviamente, perfeita. Combinamos de você tratar seu ex como se 
fosse um cara com que está conhecendo, mas é claro que alguns de-
talhes vão vão ser diferentes de um primeiro encontro, justamente 
pelo fato de vocês terem sido um casal antes.
 
Em um primeiro encontro, você permite que o cara escolha onde 
vocês vão se encontrar, talvez até mesmo fazer o pedido por você 
ou ainda assumir a conta. Quando você vê seu ex, é importante de-
monstrar um grau de independência. Isso se trata de uma forma su-
til de mostrar que ele ainda não recuperou o direito de tratar você 
da mesma maneira de quando eram um casal. 

Se ele pedir uma bebida que ele sabe que gosta, ouse e diga que 
pretende tomar outra coisa, por exemplo. E divida a conta com ele. 
Não deixe ele pagar de forma alguma! 

No fim do encontro, você não vai deixar ele acompanhar você até 
o carro. Ou, se você veio de outra forma, encontre um táxi ou ande 
até o ponto de ônibus sozinha. Essas coisas podem parecer meros 
detalhes, mas acontece que os homens estão programados para 
fazer o papel de protetores – isso é um privilégio para nós. Mas, 
como todo privilégio, deve ser conquistado. 
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Fazer o papel de protetor é algo que representa um tipo de inti-
midade que ele não possui mais. Não deixe que ele volte a fazer o 
papel do protetor rapidamente.
 
Assim, você deve permitir que ele faça esse papel de protetor de 
maneira calculada: ele precisa reconquistar o direito de estar com 
você. Isso o motiva a ganhar outra vez aceitação. Tudo é parte do 
equilíbrio que abordamos sobre os dois terem aspectos familiares 
entre vocês: as coisas que ele reconhece como as melhores partes 
de você de antes e partes imprevisíveis de você que criam incerteza 
e a combinação de coisas novas que ele vai descobrir sobre você. 
Você precisa ser uma mistura de familiar e não familiar. Você não é 
inteiramente nova, mas certamente nova o suficiente para mantê-
-lo longe da zona de conforto e fazer com que ele lute por você.
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Capítulo 37 

E agora, o que fazer?
 
Você está se perguntando: “e se tudo correr bem, posso beijá-lo 
ou dormir com ele?”. Bom, a resposta simples aqui é um sonoro 
NÃO. Olhe bem, você até pode, mas não deve. Não deve justamen-
te por tudo o que falamos sobre deixar que ele prove novamente 
que a merece. Você pode pensar que teve uma vitória se, no final 
do encontro, vocês estiverem andando de mãos dadas e se beijan-
do carinhosamente. Portanto, preciso avisar que é apenas uma das 
batalhas que foi vencida. 
 

Os objetivos principais de sair com ele são: recriar desejo através 
do Hormônio do Amor, redescobrir a si mesma e deixar que ele 
queira dar os próximos passos para retomar a relação. 

O contato físico não deve vir de uma maneira tão fácil para ele. Seu 
ex precisa ir além das palavras ou seu comportamento nesse mo-
mento. Ele precisa mostrar que pode ficar com você devido a todas 
as suas ações e investimentos no geral.
 
Como agir na prática, então? Se vocês estiverem andando juntos, 
mantenha certa distância, assim como você faria se fosse em um 
primeiro encontro em que não existe nada físico ainda. Não seja 
melosa em excesso: permita que ele sofra um pouco lembrando 
que vocês costumavam fazer sexo até pouco tempo atrás e agora 
ele não pode nem tocar em sua mão, por exemplo.
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 Caso ele tente abraçar você durante a caminhada, diga para ele 
que não deve fazer isso. O mesmo vale para segurar sua mão ou se 
tentar dar um beijo. Você pode dizer, “ainda não” de uma forma 
leve, como se você estivesse o afastando. Evite fazer isto de uma 
maneira séria dizendo algo como: “Não, isto não é certo. Nós não 
estamos juntos”. Isso mudará a situação para amarga, e mostra 
como você foi prejudicada ao deixar ele saber que ele está fazendo 
algo para você.
 
Mantenha-se no controle e dê tchau para ele com um abraço ou 
um beijo no rosto. Eu sei que você ama seu ex e por isso está até 
agora lendo esse Guia, mas se você quer realmente reatar com ele, 
resista à tentação de se jogar nos braços dele logo de cara.
  
Outro ponto importante é, quando for se despedir, deixe algum 
assunto engatilhado, mas sem perguntar nada ou demonstrar que 
está louca para que ele entre em contato novamente. Use algo que 
ele contou para você durante o encontro, como “foi bom ver você 
novamente, espero que você consiga terminar seu mestrado a 
tempo!” ou “me dê boa sorte para a prova de amanhã!”. 

Dizer algo assim deixa uma abertura para que ele volte a falar com 
você naturalmente.
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Capítulo 38

O próximo passo 

Você já despertou o interesse do seu ex de novo, desde que você 
não desapareça do radar dele inteiramente, não tem problema em 
deixar que a relação seja reconstruída aos poucos. Cada vez que 
você o encontrar novamente, mandar uma mensagem ou falar com 
ele no telefone, mostre que está mais tranquila com a nova relação 
de vocês e deixe transparecer mais afeto.

Você pode mandar uma mensagem para saber como ele está, mas 
você ainda deve manter um senso de mistério, não devendo entrar 
em contato todos os dias e deixando ele se perguntar por um tem-
po o que está acontecendo com você. Lembre-se, apenas porque 
você conquistou a atenção dele, não significa que ele vai querer de 
imediato um relacionamento assim, de imediato.
 
Uma boa opção para ver como anda o interesse dele na relação é 
esperar que ele entre em contato com você. Afinal, é importante 
que ele se sinta no comando. Mesmo sem estar. Isso irá ajudá-la 
a determinar se ele está envolvido realmente com você ou se está 
apenas se mostrando aberto a suas tentativas de comunicação.
 
Se ele quiser mandar uma mensagem para você sem um objetivo e 
apenas porque estava pensando em você, isso é muito bom. Por-
tanto, não seja a pessoa que inicia essas mensagens. 
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Como você saberá se há um interesse sério da parte do seu ex sem 
esperar que ele venha atrás de você por livre espontânea vontade? 
Você mostrou interesse ao se encontrar com ele. Agora, é a vez 
dele.
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Capítulo 39

E depois do encontro, o trabalho continua! O poder das Seis  
Palavras Mágicas

 O ideal é deixar que ele venha atrás de você. Mas existem algumas 
técnicas se você quiser entrar em contato com ele usando men-
sagens de texto ou WhatsApp. Se ele vier falar com você, ótimo. 
Mas prefiro que você esteja preparada para falar com ele, caso seja 
necessário, para não dar um ou mais passos atrás na Reconquista 
Perfeita. 

Uma boa alternativa é trabalhar com os sentidos dele, mostrar 
que você o vê de uma forma sexual, mas de maneira descontraída. 
Aconselho que você comece a usar as Seis Palavras Mágicas. Elas 
devem ser ditas antes de você seduzir completamente o seu ex. 

O que você está tentando fazer aqui não é transformar o seu ex 
sexualmente, mas sutilmente lembrá-lo de uma experiência sexual 
incrível que você dois compartilharam juntos. Tente dizer isso antes 
de beijar seu ex: “Sinto falta de estar dentro de você”. 

Eu sei. É provocante, mas esse é o ponto inteiro, não é? 

Lembre-se, você tem que dizer essas palavras quando o sexo é imi-
nente. Certifique-se de dizê-las lentamente e olhando fixamente 
nos olhos de seu ex. 
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Se feito corretamente, você vai acender um frenesi sexual como 
nunca viu antes - e esta linha pode golpear uma corda dramática 
como ninguém.
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Capítulo 40

A hora da conversa 

Deixe seu novo relacionamento tomar forma aos poucos. Saia com 
ele mais algumas vezes, siga as instruções que você leu aqui e deixe 
que ele conquiste você novamente. Se tudo correr como o plane-
jado (eu acho que vai correr, mas as pessoas podem ser imprevi-
síveis), vai chegar uma hora que você vai precisar sair dessa fase 
casual com o cara e é preciso que haja uma conversa em que vocês 
vão resolver a questão “Tem algo acontecendo entre nós?”
 
Você não precisa marcar uma data nem fazer um evento oficial 
sobre essa conversa, isso só vai aumentar a tensão. Quando você 
começar a falar sobre o relacionamento, deixe claro as coisas que 
você necessita dele agora antes que você prossiga. Não faça um dis-
curso sobre todas as coisas que ele fez de errado, agora não é hora 
de achar culpados, mas de decidir o que está rolando. 

Foque nas suas necessidades e em como você quer que o relacio-
namento de vocês funcione daqui para frente.
 
Seja direta, estabeleça limites e deixe claro que não espera nada 
menos do que isso. É assim que uma Mulher de Verdade deve agir. 
Uma vez que você percebe que ele está começando a correr atrás 
de você outra vez, lembre-se de manter esse alto valor que você 
aprendeu. Não deixe de lado seus sonhos, carreira e amigos. 
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Lembre-se, só porque ele está ao seu lado de novo, não significa 
que você não deve seguir com a sua vida!
 

O ritmo continua
 
Quando vocês estiverem juntos novamente de maneira oficial, não 
deixe o desejo entre vocês acabar de novo. Continue flertando – 
mesmo quando vocês estiverem namorando ou casados. 

Mande mensagens para ele ao longo do dia, faça com que o seu ho-
mem sinta a sua falta e não veja a hora de chegar o fim do dia para 
te encontrar.
 
Os relacionamentos mais longos são aqueles em que o casal está 
constantemente renovando a atração que um sente pelo outro. 
Trate cada dia como o primeiro encontro de vocês, assim, garanto 
que serão felizes por muitos anos!
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