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O que os homens odeiam nas parceiras!

Pode confessar: você não daria tudo para saber o que o seu namo-
rado odeia em você? Pois é, mas nunca ninguém te contou o que os 
homens realmente odeiam em suas namoradas. Esse livro mostra, 
de forma direta e sem rodeios, o que não você não deve fazer para 
tornar a sua relação um fracasso. Quer saber quais são os 25 erros 
mortais que todas as mulheres cometem e deixam os namorados 
de cabelo em pé? Comece a ler esse livro agora. Não perca mais 
tempo!

Tenha em mente que os homens não querem contar o que real-
mente pensam sobre você, porque eles acreditam que a honesti-
dade em excesso não trará coisas boas para o relacionamento. Mas 
algumas coisas algumas você deve e precisa saber quando se trata 
do seu relacionamento. Essas são as mesmas coisas que o seu com-
panheiro nunca conta pra você.

Por que os homens que estão em um relacionamento evitam ser 
honestos quando precisam ser? Bem, alguns homens não são com-
pletamente honestos porque eles acreditam que isso causaria uma 
grande briga, mas muitos homens também não são honestos em 
tudo porque não querem machucar os seus sentimentos. Então, 
uma boa parte dessa honestidade evapora tornando os homens 
emocionalmente fracos, parecendo gatos acuados e com medo de 
arriscar uma comunicação honesta.
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Pensando em você, este estudo foi criado para que você tire todas 
as dúvidas sobre esse jogo de sedução, assim você não vai mais 
precisar se preocupar em ficar lutando para conseguir as respostas 
e o retorno que você queria no seu relacionamento.

Se os homens são como gatos acuados, isso quer dizer que eles nas-
cem para amar naturalmente, sem esforços, e se orgulham dessa 
capacidade de usar a lógica quando conhecem o mundo. Isso signi-
fica que eles não são programados para usarem o lado emocional.

Por exemplo: se estivesse sendo completamente honesto com você, 
isso significaria que os homens são quase cruéis quando se trata da 
lógica emocional. Emoções nas mãos de um homem são como um 
objeto pontiagudo nas mãos de um bebê: não é uma boa ideia.
 
Mas por que isso acontece? De novo, os homens simplesmente não 
são programados para serem emotivos (entenda “emotivos” por se 
referir às emoções). Não é assim que as coisas funcionam na cabeça 
de um homem. Então, como elas funcionam na cabeça de um ho-
mem? Bem, é exatamente isso que esse livro vai mostrar para você: 
os 25 erros fatais que as mulheres cometem com seus amados.

No caso, estamos falando do formato racional, que significa que 
nós tiramos as emoções das misturas e vamos direto ao ponto, exa-
tamente o que você precisa fazer se está com problemas na relação 
ou se quer evitar problemas com seu eleito.



4     www.expertnoamor.com.br O que os homens odeiam nas parceiras

Por isso, é essencial se preparar para uma carga de realidade lógica, 
pois se trata de alguns erros que você pode cometer ou que já está 
cometendo no seu relacionamento. Entretanto, saiba que antes de 
revelar esses 25 erros, você NÃO deve seguir adiante procurando 
algo que possa lhe culpar ou se envergonhar. Que fique bem claro: 
eu não quero que você leve nenhuma dessas coisas que vou dizer 
para o lado pessoal.

Todas as coisas que você está prestes a saber não são fixas, por isso 
não quero que você leve para o lado pessoal. Lembre-se: o que você 
faz não define quem você é! Suas ações são pequenos fragmentos 
de algo maior. As ações podem ser alteradas.

Então, assim que você souber quais são os 25 piores erros, quero 
que  mantenha a mente aberta e tente não se culpar, porque mui-
tas dessas coisas podem ser mudadas.

Esse livro deveria ser usado como Guia para EVITAR e FIXAR as re-
alidades que no seu relacionamento. Tenha em mente que o ní-
vel de honestidade deste estudo é designado para ajudar você a 
ter um futuro melhor, por isso considere que alguns pontos podem 
machucar! Por isso, sugiro que anote para saber se está realmente 
usando algumas das estratégias citadas aqui.

O problema de agir assim é que você não machuca apenas o seu 
relacionamento ou o seu companheiro mas, também, acaba ma-
chucando a si mesma. 
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Se você achar que é culpada em relação a alguns dos pontos ci-
tados, lembre que fazendo essas coisas só vai machucá-la ainda 
mais, porque é você quem vai sofrer as consequências da realidade 
de desses erros. De novo: os erros são flexíveis contanto que você 
tome o curso certo das ações.

Depois que você ler os 25 tópicos que vou apresentar, pense nas 
formas que você conhece para melhorar essas realidades. Se você 
achar que está fazendo alguma delas, espero que quando você ter-
minar de ler este estudo você tenha claramente em mente o curso 
das suas ações, quanto ao que fazer, como fazer e saber como apli-
car essas estratégias imediatamente depois.

Lembre-se que você não pode parar um problema – a não ser que 
você saiba que exista um e aceite que ele exista. Esse é o primeiro 
passo para ajudar você a fazer isso! O segundo é quando você age 
para mudar a situação: avalie a sua própria situação para ver onde 
é que está cometendo um desses 25 erros para, então, fazer um 
plano de ação e não cometer esses erros.

Isso significa que você deve começar a procurar o que está dando 
errado, mas também significa que você deve fazer algo em relação 
a isso. Mais uma vez: quero que você anote de acordo com o que 
você vai lendo aqui para, primeiramente, reconhecer o que está 
dando errado e, então, fazer algo para corrigir a situação.
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Por favor, não se acomode com aquele plano antigo ou espere “a 
hora certa” para colocá-lo em prática. Não há tempo melhor que o 
agora, então, aqui estão os 25 erros fatais que as mulheres come-
tem:

Erro fatal 1: Tentando sobrepor-se ao seu companheiro

O que “sobrepor-se” significa? Bem, significa que você está tentan-
do falar qualquer coisa sobrepondo-se ao que o seu homem que 
está falando. Isso normalmente acontece quando você o interrom-
pe quando ele está tentando falar alguma coisa. Isso pode signifi-
car:

A) Você nunca o deixa terminar uma frase;

B) Pula direto para as conclusões, terminando as frases dele por ele;

C) Prioriza a importância do que você quer falar sobre o que ele está 
falando, portanto, interrompe-o.

Obviamente, você ficaria aborrecida se o seu companheiro come-
çasse a fazer isso com você! Mas o problema maior aqui não é que 
você está interrompendo a fala dele. Claro que isso é muito grossei-
ro! Mas, se esse comportamento for frequente, o seu companheiro 
vai se sentir desrespeitado, e isso faz um homem se perguntar se 
você ao menos quer escutar o que ele tem a dizer, ou se você só 
quer se escutar falando!
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Tome cuidado com o excesso de sobreposição de falas na sua re-
lação. Tente aprender o tempo das pausas para permitir que o seu 
homem termine uma frase inteira, resistindo ao impulso de ten-
tar revelar todas as suas ideias. Tente misturar as falas, de vez em 
quando. Às vezes, tudo o que ele precisa é que você o escute. En-
tão, o escute sem interrompê-lo, assim como você precisa que ele 
apenas a escute.
 
Erro fatal 2: Tentar mudá-lo

Você sabe o que é estranho para um cara quando começa um rela-
cionamento com uma mulher que escolhe ficar com ele? É o fato de 
querer mudá-lo. Quando as mulheres fazem isso, os homens ficam 
realmente confusos, porque é basicamente uma forma de rejeição. 
É como se você dissesse “oi, gosto de você e quero muito ficar com 
você, mas preciso que você se torne outra pessoa para eu poder te 
amar”. Isso soa como amor verdadeiro? De novo, abordando isso 
de uma forma lógica, você não iria apreciar se o seu companheiro 
começasse a tentar mudar você, depois que ele demonstrou que 
queria ficar com você como é, certo?

Todos nós temos coisas que devemos melhorar. Nossa essência é 
que nos faz ser o indivíduo que somos e, ainda assim, continuamos 
sendo nós mesmos. O segredo aqui é que, quando você começar 
um relacionamento e perceber os defeitos de um homem, ou você 
os aceita ou não começa um relacionamento com ele. Não existe 
um meio termo em que você pode ficar com um cara e fingir, tem-
porariamente, que pode lidar com os defeitos dele para depois exi-
gir que ele mude quem é.
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Não é assim que as coisas funcionam. Lembre-se que você pode 
PEDIR uma melhora no comportamento, mas você não pode EXI-
GIR isso. Todo o resto você deve aceitar, caso contrário, você estará 
lutando em vão e, por sua vez, estará lutando com a pessoa que o 
seu companheiro é. Isso não é divertido para ele e, definitivamen-
te, não é legal para você também.

Erro fatal 3: tentando ser a que sabe de tudo 

Você dá palpite em tudo, como se as suas ideias fossem as melho-
res. É isso aí, você sabe de tudo. Você sabe o que é melhor. Você é 
extremamente inteligente. Você fica entusiasmada com as coisas 
e vai chegar ao ponto em que vai começar a dizer ao seu compa-
nheiro como ele deveria fazer as coisas toda vez que ele for fazer 
algo. É como se você o chamasse de estúpido e assumisse que ele 
não pode fazer as coisas por conta própria. Se você faz isso, a so-
lução é parar de tentar dizer como ele deve fazer as coisas e parar 
de pressioná-lo para fazer as coisas à sua maneira. Tem um motivo 
pelo qual o seu homem tem a maneira dele de fazer as coisas. Você 
não precisa concordar sempre com a forma dele de agir, mas tem 
que respeitar, pois elas funcionam para ele. Elas não precisam fun-
cionar com você. Lembre-se que a sua forma de fazer as coisas não 
funciona para ele, e tentar forçá-lo a utilizá-la a torna uma sabe-tu-
do chata que gosta de comandar tudo.
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Erro fatal 4: buscando aprovação de seu companheiro

Isso mostra desespero. Se não parecia desespero antes, provavel-
mente parece agora, porque não existe um desencanto maior que 
uma mulher que busca a aprovação de um homem desesperada-
mente. Você deve ser apta a buscar validações externas, e não ape-
nas do seu homem. Você não pode esperar que ele aprove tudo o 
que você faz.

Essa é uma expectativa extrema que realmente desanima os ho-
mens, especialmente quando essa atitude é levada para um rela-
cionamento. Isso significa que o homem é sempre forçado a avaliar 
a sua imagem, o seu ego, o seu sentimento de autoestima e suas 
opiniões.

Os homens odeiam ter que aprovar tudo, antes mesmo de você 
fazer alguma coisa. Eles odeiam ter que aprovar o que você gosta e 
o que não gosta, porque você é muito tímida ou é muito manipulá-
vel para aderir apenas aos seus próprios gostos e preferências. Eles 
odeiam ter que invalidar as suas inseguranças, como quando você 
tenta descobrir se é atraente, inteligente e legal o suficiente.

Não é trabalho dele responder a todas essas perguntas o tempo 
todo. Isso é emocionalmente desgastante para um homem, o que 
acaba diminuindo a atração que ele sente por você. Um homem 
não pode ser confiante o suficiente por vocês dois. Lembre-se sem-
pre disso.



10     www.expertnoamor.com.br O que os homens odeiam nas parceiras

Erro fatal 5: vivendo nos extremos 

Isso significa que você vai para os dois extremos e não permite ne-
nhuma escala de cinzas, porque as coisas ou são pretas ou são bran-
cas. É tudo muito oito ou oitenta: ou você ama ou odeia. Quando 
você está brava com ele você o odeia, mas quando está feliz, você o 
ama até as últimas consequências. Esse nível de extremos faz com 
que lidar com você seja uma tarefa quase que impossível no univer-
so masculino, porque é algo extremamente instável.

Ele nunca sabe qual lado da moeda vai aparecer a cada dia. É como 
se você apostasse em cara ou coroa no seu próprio relacionamen-
to, devido aos extremos que assume. Permita outras cores em seu 
mundo preto e branco. Permita um espaço para erros e imperfei-
ções, ou você irá parecer muito rígida para o seu eleito, fazendo-o 
se sentir enjaulado em seu próprio relacionamento.

Erro fatal 6: perseguição frenética 

Se ele tivesse limite, você provavelmente já teria ultrapassado. Você 
liga para ele sem parar. Você se joga sobre ele, como se tentasse 
apressar o amor a um nível quase que atômico de velocidade e po-
tência. Você fala repetidamente o quanto o ama e não consegue 
parar de pensar nele.
 
Você se consome em cada momento com ideias, pensamentos e 
fantasias sobre esse cara. Ele pode literalmente estar apenas igno-
rando você, mas mesmo assim você continua com a ideia de amor 
intenso, ainda mais poderoso que antes.
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Mesmo assim, você sabe que vocês foram feitos um para o outro. 
Você ignora este fato completamente, exceto quando você liga para 
ele só para ter certeza de que ele não deixou você. Esse comporta-
mento não é aceitável e seus limites são de dar medo, quando você 
não parece uma louca que só quer controlar a situação.

Se você está se agarra a um homem de forma que ultrapasse as 
prioridades normais e necessidades básicas a um nível em que você 
tenha sido substituída com todas essas ideias de ter um parceiro, 
você está se tornando muito obsessiva e precisa recuar. Amor ob-
sessivo é extremamente perigoso, porque isso não é amar a pessoa, 
mas sim amar a ideia que você criou sobre ela, entende?

Se você é culpada disso, precisar dar um passo para trás, porque 
isso arruinará completamente o potencial de qualquer relaciona-
mento seu com um homem, devido ao seu desprezo por qualquer 
lógica ou limite. Honestamente, um cara não pode tentar fazer mui-
ta coisa além de correr para bem longe de você.

Se você é uma pessoa apaixonada, tente levar essa paixão devagar 
por um período de tempo, ao invés de atirar todos os seus sonhos 
e desejos em cima do cara de uma vez só.
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Erro fatal 7: a hora do interrogatório 

Isso é quando você aparece com armas em punho, pronta para ati-
rar o seu relacionamento para o espaço com uma carga pesada de 
perguntas. Isso significa que você veio com uma pergunta extrema-
mente intensa que é feita para testar o seu companheiro e, tam-
bém, que irá pressioná-lo a uma realidade respondendo você.
 
Isso faz com que seu homem fique desconcertado, como se você 
estivesse, literalmente, apontando uma arma na cabeça dele. Ele 
não sabe mais se responder você o deixará vivo, então, adivinha o 
que ele faz? Ele diz o que quer ouvir ou mente para você para sair 
desse interrogatório que criou.

Se você é culpada de chegar e atirar, do nada, uma porção de per-
guntas para o seu eleito, a única coisa que vai funcionar com este 
comportamento é ver o seu amado correr para bem longe de você! 
Você não quer que o seu companheiro sinta medo de você, porque 
isso significa que ele vai se tornar esquivo e não vai ser honesto 
com você.

Para lhe dar um exemplo, aqui está uma pequena lista das pergun-
tas destruidoras que as mulheres fazem aos homens em um rela-
cionamento:

Você acha que engordei?
Por que você (não me ama, não me escuta, não faz o que eu peço)
Quando vamos nos casar?
Você pensa em outra mulher?
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Você já pensou em me trair?
O que você não gosta em mim?

De novo, todas essas perguntas são projetadas para incomodá-lo 
com algum tipo de argumento aleatório ou a realidade que você já 
tenha em mente, antes mesmo de fazer a pergunta. É por isso que 
é uma pergunta arruinadora, porque você vem com suas noções 
pré-concebidas de uma resposta que realmente quer ouvir.

Então, estamos falando de quase uma zona fatal para as respostas, 
enquanto ele tenta descobrir como entrar no seu campo minado, 
pois poderá explodir tudo ou vai permitir que ele viva depois que 
ele responder. 

Não faça perguntas com a intenção de testar o seu companheiro 
ou com uma intenção secreta de lançar-se em cima dele com uma 
resposta que ele dá. Na minha opinião, não faça pergunta alguma 
se você não quer ouvir uma resposta verdadeira.

Erro fatal 8: quando você vira uma detetive particular

No seu próprio relacionamento, obviamente! Quem diria que você 
teria um segundo trabalho em tempo integral? Seu amado nun-
ca teria imaginado isso, não é mesmo? Ficar espionando os passos 
dele, tentando entender cada detalhe, por menor que seja, sobre o 
que ele faz durante o dia é muito estranho, mas é também um pro-
blema de confiança. Isso significa que você não confia que ele está 
fazendo tudo certo! Se você está espionando ele, é porque está 
com ciúmes.
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Se você o espiona por pura curiosidade, isso significa que você não 
confia nele ou não acredita que ele abra detalhes e informações 
honestamente para você. De qualquer forma, você não confia nele. 
Mas isso ultrapassa alguns limites. Esqueça com quem você acha 
que ele está conversando. Se você vai ficar tentando buscar infor-
mações e violando a privacidade dele, você está agindo errado.

E o que acontece quando você consegue a informação? Você não 
vai conseguir guardá-la em segredo. Advinha o que você vai fazer 
com essa informação depois? Você irá usá-la contra ele ou guardar 
como rancor. É esse o tipo de relacionamento que você deseja? 
Você realmente quer que uma guerra secreta aconteça pelas costas 
dele? Ou você confia nele ou você o deixa partir, só assim para ele 
não ficar preso sob seu radar de desconfiança para o resto da vida. 

Erro fatal 9: deixando o ciúme tomar conta 

Esse, na verdade, leva você ao erro mortal anterior, mas leva suas 
inseguranças a um nível totalmente novo. O ciúme pode se esten-
der bem além de simplesmente sentir-se desesperada com a ideia 
de seu homem estar com outra mulher. O ciúme pode se estender 
para os sentimentos de inveja com as outras coisas que o homem 
possui, indo desde o sucesso em sua carreira até seus amigos.

O ciúme excessivo é a morte de um relacionamento, porque isso 
significa que você está projetando suas inseguranças no seu rela-
cionamento, e isso cria um intenso inferno de dúvidas que punirão 
o seu companheiro por algo que na verdade é problema seu.
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Erro mortal # 10: invadindo o espaço dele

Todos nós precisamos de privacidade. Às vezes, tudo o que preci-
samos é de um espaço só nosso para podermos possamos ter uma 
energia de reserva. Os relacionamentos sugam muita energia de 
nós, mesmo quando são bons, porque ele ainda nos obriga a dedi-
car uma quantidade imensa de energia.

Os homens precisam de você, portanto, às vezes você precisa se 
afastar um pouco para dar espaço a ele. Se você ficar 24 horas por 
dia com ele, vai acabar com a capacidade do seu companheiro de 
se recarregar  mentalmente e emocionalmente para você. Quando 
entra no espaço do seu companheiro, ele passa a sentir o que é co-
nhecido como desgaste emocional.

Um desgaste emocional é basicamente um ponto onde um homem 
acaba se sentindo emocionalmente exausto, porque ele nunca tem 
espaço para suas próprias emoções ou pensamentos, porque a mu-
lher está sempre grudada nele.

Erro mortal #11: quando você vira uma ditadora

É melhor o seu companheiro fazer o que você manda, ou então...
Cuidado! Porque temos uma ditadora aqui! Se você age assim em 
um relacionamento, precisa repensar seu comportamento. Sim, os 
homens podem serchatos, ao ponto de você querer dar chutes, so-
cos e pontapés mas, se tornar uma ditadora com o seu amado, não 
vai promover mudanças.
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Os homens odeiam quando são obrigados a fazer algo. Eles vão 
quase sempre desafiar essa realidade! Isso significa que você está 
batendo de frente com ele e que vocês estão lutando um contra o 
outro. Isso deveria ser uma parceria, em que os dois trabalham jun-
tos para dar certo.

Tentar controlar o seu homem significa que você está lutando con-
tra ele ou forçando ele a fazer algo. Os homens não escutam isso, 
porque é uma reação emocional. 

Erro fatal 12:  quando o relacionamento vira um campo de batalha 

Esse é o tipo de relacionamento em que tudo vira briga. Você faz 
pontos contra o seu companheiro e guarda muito rancor dele, só 
para poder usar antigos acontecimentos contra ele em forma de 
novos argumentos para lhe favorecer.

Você discute com ele mais do que você gostaria de admitir, e não 
volta atrás de uma briga facilmente. Você mantém os seus argu-
mentos até que finalmente ele admite que você estava certa e ele 
estava errado.

O seu relacionamento não deveria ser um campo de batalha e, se 
você manter isso por um longo período de tempo, ele vai deixar 
você. É simples assim. Ele não pode manter um relacionamento em 
que sente que precisa convencê-la de cada pequeno aspecto e, ulti-
mamente, ele se sente como se tivesse que convencer a ele próprio 
e a você do por que se preocupa em ficar.
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O seu amado quer uma parceria. Ele não quer que tudo seja você 
contra ele, como em um ringue onde vocês lutam a cada passo que 
dão.
 
Erro fatal 13: tentando ser a mãe substituta 

O seu companheiro já tem uma mãe. Não importa se ela é uma boa 
mãe ou não. O fato aqui é: ele não precisa que VOCÊ seja a mãe 
dele. A ideia de uma companheira íntima dando uma de mãe no 
relacionamento é algo que vai deixar ele desinteressado.

Ele não quer ser sufocado e tratado como se fosse uma criança. Ele 
quer ser tratado como o homem. Um homem não precisa que você 
venha, o beije e o mime como se fosse uma criança, ou que você o 
coloque para dormir à noite. Ele precisa de você para apoiá-lo em 
outros caminhos, e ficar tratando ele como um bebê, como se fosse 
a mãe dele, ficar preocupada com a saúde dele. Isso não é o que os 
homens querem.

Isso faz com que eles resistam a todo esse bem que você está ten-
tando fazer, trazendo irritações para o seu relacionamento.

Erro fatal 14: o capacho humano

Uma coisa é você ser submissa a seu companheiro até certo ponto, 
outra coisa bem diferente é se tornar um capacho humano em um 
relacionamento. Esse tipo de comportamento acaba com qualquer 
chance de uma futura relação, porque isso significa que o cara sem-
pre vai se aproveitar de você.
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Deixar um homem pisar em você, tentar voltar atrás para redefinir 
seus limites depois do fato é desastroso, porque agora você está 
dizendo para o cara que ele não pode possuir uma coisa que já 
possui. Isso significa que esse mesmo cara vai tentar ultrapassar os 
seus limites ainda mais, porque você não os deixou claro para ele 
respeitá-la desde o início.

Nunca se transforme em um capacho humano em um relaciona-
mento e nunca deixe um homem pisar em você. Mas isso não signi-
fica que você tem que brigar com o cara o tempo todo. Muito pelo 
contrário! Você precisa ser firme e deve deixar bem claro quais são 
os seus limites! Caso contrário, você vai se tornar um capacho hu-
mano.
 
Erro fatal 15: querer um companheiro em vez de precisar de um

Precisar do seu companheiro significa que você está sempre à dis-
posição dele para atender as necessidades, desejos e vontades 
dele. Sendo assim, ele poderia optar por deixar sua autoestima bai-
xa, certo?

Bem, você deve querer seu companheiro, mas não precisar dele. 
Querer o seu companheiro significa que você gostaria que certas 
coisas acontecessem, mas sem morrer emocionalmente, caso ele 
não queira. Isso significa que você não depende do seu companhei-
ro para ficar bem com você mesma e com o seu relacionamento.
Uma mulher carente quase sempre causa um impacto negativo, 
porque a carência equivale a desespero para um homem. 
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Esse mesmo desespero diz para o homem que ele a tem como ga-
rantia, porque isso significa que você sempre vai estar atrás dele, 
não importa o que aconteça pois, novamente, você parece estar 
desesperada.

Querer um homem não significa que você está desesperada, por-
que você não é pega com a ideia do seu companheiro não estar 
com você. Você simplesmente deixa ele decidir e saber que a me-
lhor escolha é estar com você. Mas você não pode forçar isso com 
elementos de carência e desespero.

Erro fatal 16: fazendo o jogo da negociação

Esse é um jogo que muitas mulheres jogam e que envolve fazer coi-
sas para o seu companheiro e esperar algo em troca. Então você o 
ama, é legal com ele e o trata bem... agora você espera que ele faça 
o mesmo para você (ou mais) em troca.

Os homens não funcionam com “eu fiz isso pra você, então me 
deve algo em troca”. Se você acha que fazer algo para o seu com-
panheiro vai trazer algo em troca, está enganada.

Os homens só fazem algo para as mulheres se ele se sentirem mo-
tivados internamente para fazer alguma coisa. Simplesmente fazer 
algo para eles sem eles merecerem significa que nunca vão ficar 
motivados a retribuir nada pra você.
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Para eles, parece que você apenas quer dar algo para eles só por-
que teve vontade. Obviamente, eles não vão se sentir na obrigação 
de retornar o favor. É por isso que você apenas deve dar algo para o 
seu homem se realmente quiser, porque é basicamente assim que 
os homens veem isso. Tentar fazer suas ações virarem barganhas e 
ganhar algo em troca pelo o que fez sempre vai ser uma realidade 
decepcionante.

Erro fatal 17: jogos mentais

Isso acontece quando você usa as palavras dele contra ele mesmo, 
quando sabe claramente que ele não teve a intenção ou quis dizer 
algo da forma como você está distorcendo.

Outro exemplo comum desse jogo mental é quando você quer algo 
do seu parceiro: você fica tão doce quanto mel mas, quando ele 
quer algo de você, você magicamente se transforma e fica indispos-
ta, além de ficar com raiva por ele ter incomodado você para pedir 
algo.

Isso também significa dizer coisas que você sabe que vai atraí-lo 
para querer responder de uma forma ou testá-lo para ver a reação 
dele. Todas essas atitudes fazem com que o homem vá a todas as 
direções erradas e faz com que ele sinta como se ultimamente você 
não estivesse comprometida com a relação.

Os homens, obviamente, odeiam jogos mentais, especialmente 
quando você distorce as coisas para significar algo que ele nunca 
teve a intenção de dizer, com a finalidade de sustentar uma ideia de 



21     www.expertnoamor.com.br O que os homens odeiam nas parceiras

uma realidade fictícia. Essa é uma maneira egoísta de conduzir um 
relacionamento. Você não pode simplesmente ignorar as
 necessidades, vontades ou desejos do seu companheiro e priorizar 
a si mesma. Isso é o que jogos mentais podem fazer.

Erro fatal 18: compromissos invisíveis

Esse erro é para aqueles momentos quando você assume que o seu 
companheiro decida, concorde e aceite algum tipo de compromis-
so invisível que você impõe no relacionamento. Podemos incluir 
qualquer coisa desde assumir que você e o seu homem estão real-
mente juntos e são exclusivos até assumir que vocês vão se casar 
no ano que vem.

Quase sempre o homem nunca vai concordar realmente com isso 
ou irá discutir isso com você. Você decide por conta própria que 
algo pode ser verdade e presume que ele automaticamente con-
corde com você.

É preciso duas pessoas para um relacionamento! Portanto, você 
não pode decidir as coisas por vocês dois sem qualquer comunica-
ção. Mesmo que você tenha acabado de conhecer o cara, você não 
pode vir com suas suposições de que ele vai ficar com você ou que 
vocês já estejam juntos, esperando que ele supra as responsabili-
dades de um relacionamento antes mesmo de saber se realmente 
quer assumir um.
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Os homens não são marionetes que você pode manipular da for-
ma como deseja sem nem ao menos informá-los dos fatos. Se um 
homem se vê nessa situação, ele provavelmente vai pensar “o que 
é isso” por estar tendo que se explicar das acusações injustas que 
você faz sobre as coisas que ele faria. De novo são as suposições 
aleatórias e as expectativas que você criou sem nem sequer incluí-
-lo na discussão.

Erro fatal 19: criando expectativas irreais em um homem

Você quer um príncipe encantado, mas você sente que o seu eleito 
é um príncipe alarmante. Muitas mulheres são criadas e condicio-
nadas a pensar e acreditar que elas devem esperar pelo príncipe 
encantado, e acabam colocando expectativas irreais em seus com-
panheiros.

Esperar que seu companheiro aja apenas de uma maneira ou que se 
encaixe a uma realidade, cria uma outra realidade injusta sobre ele. 
Você quer que ele seja bem-sucedido nas suas expectativas desde o 
início, mas isso não permite que o seu companheiro pense, cresça 
ou aprenda qualquer coisa, porque você o limita completamente e 
detona a fase de aprendizado dele.

Os homens de verdade precisam de tempo para aprender a tratar 
você como uma rainha. Eles não podem se transformar no príncipe 
encantado do nada. É preciso um tempo e é uma curva de aprendi-
zado, por isso você precisa ser mais flexível e dar espaço para ele.
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Do mesmo modo, o seu companheiro não pode ser tudo para você. 
Não espere que ele seja a sua vida, porque isso é um tipo de expec-
tativa irreal que as mulheres colocam sobre os homens. Isso basi-
camente vem, não apenas como uma expectativa, mas como uma 
máxima de que seus homens têm que estar ali para elas e confortá-
-las em absolutamente tudo.

O seu companheiro não pode ser a sua vida, muito menos viver a 
sua vida por você. Essa expectativa arruína completamente a dispo-
sição de um homem para um relacionamento, porque ele está ten-
tando ser o seu próprio super-homem, quando ele simplesmente 
não pode ser para você. Lembre-se que o seu homem não é inven-
cível. Ele fica fraco, sente pressão, se esforça e passa por momentos 
difíceis, assim como você! Respeite isso ao invés de impor coisas 
sobre ele, criar expectativas que ficam pesando nele o tempo todo.

Erro fatal 20: pare de reclamar

O seu companheiro sempre faz as coisas erradas ou nunca está 
tudo bom o suficiente para você? É difícil de dizer depois que você 
se tornar uma reclamona, uma mulher que reclama tanto em um 
relacionamento que ela acaba ficando feia e não muito atraente 
para o companheiro, devido às reclamações.

Você deve permitir um espaço para apreciação e aceitação no seu 
relacionamento com as coisas que o seu companheiro faz. Se você 
não consegue fazer isso, porque você está com ele mesmo? Essa é 
a pergunta que o seu companheiro vai ficar se perguntando repe-
tidas vezes, como se ele estivesse tentando descobrir se você sim-
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plesmente o odeia ou se realmente quer estar com ele. Nenhum 
homem vai se sentir amado se você ficar resmungando sobre tudo 
o tempo todo.

Não seja essa mulher que reclama, critica e rejeita tudo o que o seu 
companheiro faz. Lembre-se que ele está com você por uma razão 
e você o escolheu. Aceite-o então!

Erro fatal 21: deixando o homem te ter como certa

Se um homem, claramente, não apreciar, respeitar ou reconhecer 
o valor que você tem, ele precisa ser posto no seu lugar! Permitir 
que um homem te tenha como certa significa que ele vai usar você 
e não vai se importar em ter você como capacho, desde que ele es-
teja confortável com isso.

Esse tipo de homem não vai sentir que precisa cumprir com as pro-
messas dele e não está nem aí para satisfazer suas necessidades, 
porque você claramente permite que o relacionamento seja só so-
bre ele. Esse é um erro grave! Você precisa se afastar e colocar os 
pés no chão. Você nunca deve recompensá-lo por um comporta-
mento ruim. 

Isso significa que, quando o seu companheiro fizer isso, você deve 
se afastar e  deixá-lo a par do porquê disso também, ou então você 
sempre será aquela mulher que ele não aprecia nem aceita da for-
ma que você é.
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Erro fatal 22: a necessitada por atenção

Pouquíssimas mulheres fazem isso, pois acham estão tentando 
conseguir a atenção de seus companheiros de uma forma positiva. 
Então, vamos dizer que você ligou para ele, como você sempre faz 
de uma forma positiva. Mas ele decide que quer ignorar as suas li-
gações.

O que você faz então? Bem, você liga para ele e deixa algumas 
mensagens de voz desagradáveis, claro. É isso que significa ser uma 
pessoa necessitada por atenção. Quando você não consegue o que 
quer com um pedido de atenção positivo, você:

A) faz uma cena;

B) cria uma discussão; 

ou

C) tem um comportamento exagerado.

Se ele estiver evitando você, a única razão para o homem sequer lhe 
dar qualquer atenção é quando você está fazendo birra ou quando 
está fazendo uma cena, porque ele está simplesmente tentando 
parar o problema.
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Não confunda atenção repentina que está sendo direcionada a você 
com o que está acontecendo de verdade. Ele não está prestando 
atenção em você. Ele está prestando atenção ao grande drama que 
você fez! E essa é a única razão pela qual um homem nunca respon-
de aos dramas de uma mulher.

Ele responde a isso para que você fique quieta e o deixe sozinho 
novamente. É tudo o que ele quer. É por isso que é ruim ficar implo-
rando por atenção quando você não encontra o seu caminho com 
o seu parceiro. Isso revela que você gosta de causar problemas e 
dramas desnecessários no relacionamento.

Muitos homens eventualmente vão embora quando você tem esse 
comportamento, porque isso é completamente desgastante para 
ele! E isso também vai fazer ele perder o respeito por você.
 
Erro fatal 23: tentando forçar o seu homem a expressar sentimen-
tos

Pra começar, o que é fazer alguém expressar os sentimentos? É 
quando você tenta forçar o seu companheiro a expressar o que ele 
sente por você ou a falar sobre os sentimentos dele o tempo todo. 
Os homens não são muito bons nisso. Se um homem expressar algo 
é geralmente através da lógica, razão pela qual ele geralmente se 
expressa com uma resposta de poucas palavras como “estou can-
sado” ou “estou com fome”. Se um homem sente fome, ele expres-
sa através da lógica. A lógica dita que ele afirme os fatos como são 
sem muitos detalhes sobre isso.
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Lembre-se: fale com o seu companheiro de forma que você não 
tente transformá-lo em seu namorado, esperando que ele se sente 
para falar sobre os sentimentos dele e sobre como se sente o tem-
po todo, como se ele fosse seu “melhor amigo”. Não é para isso 
que ele está ali. Se você precisa falar sobre os seus sentimentos 
ininterruptamente, procure suas amigas para isso.

Erro fatal 24: seja uma mulher sem opinião

Você age como uma boa menina e quer fazer o bem. Mas até quan-
do você vai conseguir evitar falar sobre o que pensa e permanecer 
como uma pessoa sem personalidade no seu relacionamento? Essa 
é a sua vida também! Ser uma mulher sem opinião significa que 
todo mundo tem uma escolha que é priorizada sobre suas neces-
sidades, vontades, opiniões e desejos. É muito ruim quando isso 
acontece em um relacionamento, porque isso quer dizer que o seu 
companheiro vai decidir por você o tempo todo. Esse comporta-
mento leva o homem a usar e abusar de você, porque você nunca 
se impõe para balancear as decisões.

Tudo bem ter opinião, expressá-las e tê-las atendidas também. O 
seu companheiro não pode ser o único a ter opiniões e vontades 
atendidas. O seu lado no relacionamento conta também. Nunca se 
torne a pessoa que sempre vai concordar com absolutamente tudo 
o que ele quiser. Pense nas suas necessidades e desejos também!

Aliás, ser uma mulher sem opinião não significa que você é uma 
garota legal ou que seja uma boa escolha para um homem. Na ver-
dade, faz parecer ser pateticamente fraca e não muito atraente. 
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Então, diga o que pensa quando realmente quiser, mesmo que es-
teja com medo, porque esta é a diferença de um cara que não se 
importa com o que você tem a dizer, por isso você não se impõe, e 
um cara que realmente quer te escutar, porque você sabe se impor.

Erro fatal 25: colecionar rancores e mágoas 

Colecionadores de mágoas e rancor são pessoas que sempre guar-
dam todos os tipos de mágoa e rancor. Isso revela que sempre acu-
sa o seu companheiro de não ser bom, por ainda estar remoendo 
coisas que aconteceram há muito tempo.

Tenha em mente que guardar rancor não significa que você não seja 
capaz de perdoar. Isso significa que você não é capaz de seguir em 
frente ou permitir uma nova realidade na sua vida. Guardar rancor 
no relacionamento significa que você não aceita qualquer mudança 
que possa acontecer depois do problema ocorrido. Ou seja, você se 
recusa a permitir que o seu homem seja melhor, porque você sem-
pre o transporta para algo que ele fez no passado e que não está 
fazendo agora.

Assim, ele vai achar que você o está punindo injustamente. Se você 
está tentando esquecer algo, tente trabalhar nisso internamente 
em vez de esperar que o seu companheiro resolva esses sentimen-
tos por você, quando ele está tentando fazer isso e você não aceita.



29     www.expertnoamor.com.br O que os homens odeiam nas parceiras

Se você não está apta para aceitar o esforço dele, você deve traba-
lhar nisso sozinha, tentando visualizar quais valores e necessidades 
essenciais foram comprometidas e que fizeram você ficar com toda 
essa mágoa e rancor.

Você também deve considerar a possibilidade de que está usando 
suas tentativas para chamar a atenção do seu companheiro e, se 
este for o caso, lembre-se de não fazer isso e seja mais paciente.

Concluindo!

Há apenas 25 erros aqui e, quando você trabalhar isso na sua vida, 
vai perceber que os seus relacionamentos com os homens serão 
muito mais tranquilos. Você vai perceber que há alguns problemas 
que você vai encontrar nos seus relacionamentos com homens, e 
eles vão ficar mais propensos a seguir a maioria dos seus pedidos, 
uma vez que você esteja trabalhando essas áreas no seu relaciona-
mento.

Entretanto, devo destacar que não há situações perfeitas e há ex-
pectativas em cada caso, o que significa que se você já fez tudo o 
que estava ao seu alcance e que não fez nenhum dos erros fatais 
citados acima, o problema não é com o que você está fazendo, mas 
sim com o seu escolhido. Assim, é melhor você questionar o com-
portamento dele, de uma forma gratificante. Isso seria reconhecer 
e elogiá-lo pelo progresso dele até aqui, assim ele não se sentirá 
como se estivesse se aproximando para atacá-lo do nada.
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Isso também mostra que você só pode discutir o comportamento 
dele e as ações dele, mas não deve ir atrás dele. Você só quer enco-
rajá-lo e empurrá-lo gentilmente para melhorar as suas ações. Você 
também não quer que ele sinta como se você estivesse vindo atrás 
dele do nada.

Isso ajudará você a fazer o seu companheiro a se sentir mais seguro 
em querer mudar, porque você está mostrando uma abordagem 
positiva ao elogiá-lo pelo progresso que teve.

É fundamental observar que, depois disso, você deve deixar ele sa-
ber o que está procurando de forma clara, e deve expressar os be-
nefícios de fazer isso para o seu companheiro, a partir da perspecti-
va do que você quer e por que, mas também a partir da perspectiva 
do que ele ganha com isso, de forma que ele receba a motivação 
necessária para querer fazer essa mudança.

Se ele sentir que isso seja algo que vocês dois poderiam se bene-
ficiar, ele estará disposto a realmente fazer o que pediu, porque 
agora ele está beneficiando várias pessoas, incluindo ele mesmo! E 
assim ele vai se sentir extremamente validado em ouvir suas suges-
tões após esse ponto. Então, o que está esperando? Comece agora 
a mudar a sua vida! 
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