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Introdução 
 
Este e-book é destinado à todas as mulheres que me 
acompanham há anos pelo site, e que mesmo depois de 
tantos textos, ainda permanecem com muitas dúvidas de 
como agir em determinada situação e não conseguem 
enxergar de fora com clareza e assim agir da melhor 
forma. 
 
Fiz uma coletânea de perguntas e respostas mais 
buscadas e em cada pergunta respondida com a maior 
sinceridade possível, estarei também te mostrando a 
forma certa de agir, o que vai fazer total diferença, e 
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devagar você vai desvendando e entendendo cada vez 
mais a cabeça deles e principalmente a sua também, que 
por sinal, é o que mais deve ser trabalhado, se de fato 
você realmente quer ter uma vida afetiva de qualidade! 
 
Junto com essa coletânea, também decidi colocar os 
posts mais populares do site, a fim que seja como um 
livro de bolso para quando você estiver numa situação 
em que se encontre sem saber como agir, ou 
simplesmente para distrair a sua mente, daí veio o nome 
S.O.S.  
 
Espero que você goste do conteúdo e que ele seja muito 
útil em sua vida, saiba que foi preparado com muita 
sinceridade e carinho, afinal o meu maior desejo é que 
todas as mulheres aprendam a se valorizar, e entendam 
que ter um relacionamento sério é o de menos, quando 
você tem um verdadeiro carinho e respeito por si mesmo, 
e o resto disso é apenas consequência, pois os frutos 
serão sempre positivos! 
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Capítulo 1 – Porque é tão 
difícil se valorizar de 
verdade? 
 
 
Porque até tentamos, até temos uma banca para colocar, 
dizemos que somos isso e aquilo, mas na hora da prática 
mesmo, do vamos ver, do correr ou não atrás, quem é 
que está lá se lamuriando e chorando? Você! 
 
Porque na hora de decidir se você se anula ou não pelo 
outro, você sempre dá força para os seus pensamentos 
de que “temos que servir sempre o outro”, e se anula, e 
se esquece, e se coloca em último lugar? Quantas vezes 
você já fez isso hein? Aposto que enquanto você lê isso, 
está aí lembrando de todas as vezes em que agiu contra si 
mesma, lembra? Não foram poucas, só que hoje você 
está disposta e pronta a mudar totalmente esses padrões 
que fazem você ter uma vida difícil, ou no mínimo 
complicada, e as coisas não saem como você quer nunca! 
Porque será! 
 
Bom, agora você já sabe porquê. 
 
É, eu também tenho uma mente que foi educada pelos 
meus pais que foram educados pelos meus avós, e que 
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tiveram uma cultura, uma vida sofrida e nem nunca se 
questionaram o porquê de tudo isso, enquanto uns 
sempre tiveram sucesso, e não, não é sorte, é inteligência 
emocional, inteligência e responsabilidade por si mesmo! 
 
Essa cultura, principalmente no Brasil, foi passada de 
geração em geração, ensinando e pregando que para 
sermos recompensados, temos de servir, e nunca nos dar 
ouvidos, e quando tentamos duvidar disso, somos 
massacrados por nossa mente, que diz, “Você não pode 
ser assim”, “É feio agir assim”, “ O outro merece a vez, 
você tem sempre que estender sua mão”, ou seja, o outro 
sempre importa mais que você. 
 
A partir do momento em que você entende que esse 
modelo cultural é totalmente falho, pois não estimula o 
ser humano a ser ele mesmo, a crescer e a pensar por si 
próprio, mas sim, estimula à todos nós sermos sempre o 
reflexo do outro, ou como o outro espera de nós, o que 
apaga toda nossa luz, fazendo com que fiquemos sem 
brilho, sem sal, sem personalidade, andando sempre à 
sombra dos outros, vivendo sempre à vida dos outros, e 
passando a nossa existência sem sentido e sem saber 
porque não conseguimos nos realizar! 
Quando eu aprendi isso, tudo ficou mais claro para mim, 
aí sim, eu pude entender porque tal pessoa tinha mais 
sucesso que outra, sendo que ela tem as mesmas 
características que todos nós, todas as capacidades que 
todos nós, qual a diferença? O se colocar em primeiro 
lugar! 
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De maneira nenhuma eu quero estimular pessoas a 
serem egoístas ou arrogantes, mas o ponto em que 
chegamos são de pessoas que se humilham, se acabam 
por outras que não fazem por mal, mas não conseguem 
sequer retribuir, tal energia é o que emana da tal pessoa 
que se destrói pela outra. 
 
Afinal, quem vai querer estar perto de uma pessoa que 
não tem brilho próprio? Que está ali, tentando fazer um 
papel de boa moça para conquistar o cara, ou então que 
é linda, ajuda toda família, está sempre disposta a ajudar, 
mas por trás, vive falando mal de tudo e todos, 
reclamando que faz demais e ninguém valoriza? 
 
Admita: Pessoas assim são insuportáveis, e não importa o 
gesto de “bondade” que ela tenha feito, concorda? 
Agora, pense numa pessoa, que está pouco se lixando 
para o que os outros vão falar, que faz as coisas de 
acordo com as vontades do seu coração, que se faz algo, 
é porque vai fazer bem para ela e para o outro, e, 
portanto, ela faz e se sente bem, se sente feliz, e não 
espera reconhecimento de ninguém, afinal se fez é única 
e expressamente por sua vontade e mais nada! 
 
Uau, que diferença entre dois seres não é mesmo? Eu 
pelo menos enquanto descrevo, consigo sentir e imaginar 
o brilho de uma pessoa assim, vamos dizer, honesta e 
verdadeira com os próprios sentimentos. 
 
Consegue entender agora porque é tão difícil? Mas não é 
impossível, só depende de você querer se dar a vez. 
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Deixa eu contar como foi a minha experiência na questão 
se valorizar. Eu acho que já tenho um pouco disso na 
minha essência, porque como sou filha única, então eu já 
cresci com isso de querer o melhor, querer tudo para 
mim, mas ainda assim, eu via que faltava algo. Era a 
boazinha que ainda existia em mim, só que de acordo 
com o que fui aprendendo, eu fui cada vez pensando mais 
no meu bem, porque sempre existirão pessoas ao seu 
redor que vão querer te explorar, e quando você aprende 
a negar isso, elas se revoltam e caso você não tenha pulso 
firme para manter sua posição, facilmente você vai 
acabar cedendo e se desvalorizando cada vez mais. 
 
Eu comecei a notar que de acordo com que fui me 
impondo, algumas pessoas foram se afastando 
naturalmente de mim, porém eu pude perceber que 
essas mesmas pessoas, na verdade, não me 
acrescentavam em nada na vida, pelo contrário, só 
estavam ali para tentar sugar algo de mim. 
 
Isso é a primeira coisa que irá acontecer quando você 
começar a impor suas verdadeiras vontades. Pessoas que 
até então você pensava ser importante na sua vida, 
simplesmente se afastam e no começo você não vai 
entender mesmo. Eu me perguntava se eu estava fazendo 
algo errado, mas sempre tive meu coração como bússola, 
e se ele estava em paz, então quer dizer que eu estava no 
caminho certo. 
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Depois disso, me lembro que vieram muitos desafios, 
muitos questionamentos e julgamentos, pessoas te 
chamando de egoísta, teimosa, orgulhosa e claro, lhe 
jogando na cara o quanto você é “terrível” em não 
“servir”. Ok, aprendi a concordar com essas pessoas... 
risos 
 
Claro, o meu bem-estar passou a estar em primeiro lugar, 
e os comentários alheios cada vez menos faziam 
importância na minha vida. Com o tempo tudo foi 
entrando no lugar, na verdade, todas aquelas mudanças 
eram o resultado das minhas novas ações, da minha nova 
vida que eu estava criando até então! 
 

 
Capítulo 2 – Mudando a 
visão de si mesma 
 
Uma coisa você pode reparar, sempre quando você está 
num relacionamento em que há algum tipo de “carência” 
ou “maus tratos”, a pessoa que recebe isso não consegue 
se sentir boa o bastante para se estar ao lado de alguém. 
Ela sempre se sente inferior, seja porque talvez tenha 
dado tanta importância ao que o outro disse, e talvez 
num simples comentário bobo se deixou ir lá para baixo, 
e a partir dali começou a pensar mal de si mesma, 
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colocando a perder toda aquela energia bacana que 
existia no começo. 
 
É bem fácil para mim perceber qual vai ser o tempo 
daquela pessoa “acordar” para si, basta ver o quanto ela 
se coloca na posição de vítima lesada, quanto mais ela 
joga a responsabilidade pela sua felicidade nas mãos do 
outro, menos poder ela tem sobre a própria vida, e aí 
continua sendo fantoche na mão dos outros. 
 
Agora existe diferença naquela pessoa que já está 
revoltada com a situação, que consegue ver o quanto 
aquilo já está fazendo mal para sua vida e decide mudar, 
é aí que tudo acontece de verdade, pois ela estando 
cansada daquilo, não vai medir esforços para poder 
trabalhar firme no seu propósito, e estando aberta, o 
Universo sempre traz pessoas, estudos, experiências para 
nos mostrar o que precisamos saber. 
 
Você precisa se manter unida com tudo o que você 
acredita, se manter positiva e ao seu lado, se 
defendendo, se amando, se dando todo apoio e carinho e 
se tratando com a maior consideração do mundo. Não é 
porque você tem uns quilos a mais que deve se sentir 
uma porcaria, ou ficar pensando que aquele cara lá que 
você está afim não vai te querer por isso, pois é a maior 
besteira que você pode fazer consigo mesma, até porque 
a atração física, o envolvimento afetivo, vai muito mais 
além do que o tipo de corpo que a pessoa tem. A questão 
toda está baseada em energia, em uma coisa invisível que 
define tudo. 
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Eu costumo dizer que essa coisa invisível é o poder de 
cada um, essa magia silenciosa que é encontrada no 
brilho dos olhos, que seduz e encanta qualquer pessoa, 
pois essa energia tem brilho, é essa energia que 
movimenta, que dá o fogo, que provoca, e que deixa 
qualquer um fascinado.  
 
Porém só tem essa energia, quem se coloca no pedestal, 
quem se sente a rainha, o leão que comanda todo o 
pedaço. Enquanto digito isso, sinto essa energia em mim, 
leia isso novamente sentindo essa energia que estou 
dizendo, esse poder. Se você se sente uma porcaria, 
trate-se de se tirar desse buraco negro em que se 
colocou, pois essa não é a verdade sobre você. 
 
Todo mundo possui esse poder, e é super necessário ao 
mundo que você reconheça o seu e o coloque para fora, a 
fim de viver a vida que você precisa viver, e não a que 
você acha que deveria. Você veio ao mundo para brilhar, 
e se isso não está acontecendo, então você está fazendo 
algo errado. Mude a sua visão sobre si mesma. 
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Capítulo 3 – Artigos mais 
populares 
 

3.1. Quer ter a atenção dele de volta? Desprezo é a 
chave! 
 

Quer coisa pior pra um homem do que se sentir 
desprezado? Principalmente pela mulher que ele gosta, é 
o fim do mundo para eles. 

Mulher quando termina um relacionamento, fica triste, 
até o cara vir atrás, porque depois que ele vem, ela fica se 
achando, e a mesma coisa com eles. 

Quer uma dica seja lá para qualquer assunto do seu 
relacionamento, seja por ele estar distante, frio, indeciso, 
ou terminou e foi embora, a única coisa que você deve 
fazer: DESPREZAR. 

Mas desprezar não só da boca pra fora, ou de fora, mas 
desprezar de verdade, como se ele não fosse ninguém, 
como se ele sumisse do mundo, de forma que você passe 
do lado dele, e ele sinta que virou um ser invisível. 

Isso para um homem dói na alma deles, além da alma, 
porque fere o orgulho deles, do nada ele passa a ser um 
ser insignificante, ou seja, ele se pergunta: ” eu era o 
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melhor, ela estava louca por mim, o que aconteceu para 
ela estar assim? Será que ela encontrou outro melhor do 
que eu? Tenho que ver qual é a dela! ” 

E aí mais uma vez você vence, e ele de bambambam, vai 
passar a ser o inseguro, e vai voltar com o rabinho entre 
as pernas. 

O que que é? Você está com pena dele? E ele teve pena 
de você na hora que te tratou mal, te deixou, pisou em 
você? Ele teve pena? Ele teve senso? NÃO, então a hora 
dele chegou! 

E isso funciona também pra saber se o cara gosta mesmo 
viu, porque se ele não gostar, você o desprezar vai ser 
como se estivesse fazendo um favor pra ele! 

E é bom pra abrir os olhos, porque tem mulher que já 
ama o cara há dez anos, ele já casou, já separou, nem 
lembra mais dela, e ela fica lá naquele amor 
platônicooooo, pelo amor né, olha a vida está passando, 
não vamos perder tempo com quem não merece um 
minuto de nossa atenção, isso também é se valorizar, 
usar seu precioso tempo só com o que te faz bem! 

Então é isso, quer gelo melhor que esse em um homem? 
O desprezo total! 

Mas não vale falar nada, quanto mais falamos, mais 
damos a certeza que estamos à disposição, então 
respostas com poucas palavras como se ele fosse um 
mero conhecido dão um efeito extraordinário na cabeça 
de um coitado (risos). 
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Mas lembrando, NÃO use com moderação! (Risos), mas 
se o seu homem se comportar bem, pode dar um doce 
pra ele, vai, de vez em quando pode! (Risos). 

 

3.2. Porque dar gelo SEMPRE funciona? 
 

Esse post é para aquelas mulheres que ainda ficam com 
medo de dar um gelo, ou quando dão, o cara faz pressão 
e ela logo cede. 

Primeiramente lembrando, o homem é caçador, ele adora 
o que é difícil, adora ter que lutar pra conquistar algo, 
imagine um homem vendo um jogo em que no primeiro 
tempo o time dele faz cinco gols? No final do jogo ele 
nem vai estar mais tão empolgado. Agora imagine um 
jogo que dê empate, ou que o time dele esteja perdendo, 
e nos pênaltis, ele faz o gol e consegue a vitória? Ele vai 
vibrar a vitória desse time, e nunca vai esquecer. 

É exatamente esse gostinho que ele almeja ter com você. 
Homens fazem de tudo, usam as armas mais sujas e mais 
baixas para tentar te pressionar, e te fazer ceder ao que 
ele quer, mas você, tem que estar acima disso, tem que 
ser como esse jogo de futebol, esperar ele suar muito a 
camisa, para depois conseguir marcar o gol. 

E o que geralmente acontece é o contrário, a mulher até 
tenta ser firme com o que ela quer que ele faça, mas é só 
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ele pressionar um pouquinho, que ela treme, e aí coloca 
tudo a perder, até o respeito que ele possa ter por ela. 

Por exemplo, vejo muito isso: o homem está sendo 
desrespeitoso, aí a mulher fica sem atender, e o cara vai e 
manda um SMS dizendo: – tudo bem, já que você não 
quer falar comigo, não vou te perturbar mais. 

Pronto!!! A mulher logo responde, dizendo que não 
respondeu por isso, ou aquilo, e começa até mesmo a 
puxar papo, e ele como viu que ela é fraca, começa a 
tratar com desprezo, e aí ele já sabe que ela está na dele, 
e que ele consegue as coisas fáceis. 

Mas veja bem, se ela se mantivesse firme, e não cedesse 
a essa chantagem barata, ele poderia até ficar uns dias 
sem dar sinal de vida, mas logo iria tentar entrar em 
contato outra vez, só que muito mais manso, muito mais 
carinhoso, e porquê? Porque ele iria ter mais respeito por 
aquela mulher que não cede por pressão. 

Tem tanta mulher que espera se esgotar para sentir raiva 
no peito, e depois agir como uma verdadeira mulher má, 
aquela que faz eles tremerem quando vai falar com ela. 

Não espere chegar nesse ponto, se divirta vendo como 
ele faz as coisas para te conquistar, seja dura com ele, 
não tenha medo de perder, porque afinal você é uma 
mulher de valor, ou seja, se perde aqui, ganha outro 
muito melhor. 

Tem homem que está se divertindo, passando o tempo, e 
rindo das coisas que você faz por ele, de como você é 
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boba, como você se sente pensando isso? Depois do que 
ele fez, você vai dar mole pra ele? Onde está o seu valor? 
Será que ele merece as coisas fáceis assim? Seu carinho 
deve ser na mesma proporção do carinho dele, se ele a 
está desprezando, despreze duas vezes mais, se ele está 
sendo desrespeitoso, ignore ele completamente, se ele é 
carinhoso, apenas corresponda a esse carinho, não faça 
mais do que ele faz por você. Você é uma joia, e ele tem 
que lutar a vida inteira por você! 

Homem nenhum desiste no primeiro fora, a não ser que 
ele não esteja mesmo afim de coisa séria, e aí, pra que 
você vai ficar perdendo tempo com ele? 

Hoje deite-se e pense, o que você quer de verdade de um 
relacionamento? Observe a situação em que você vive, de 
fora, e observe sem colocar seus sentimentos, mas só 
como ela é, depois imagine se ele está correspondendo. 
Se achar que está sendo tratada mal, ou que não está 
sendo valorizada como deveria, se afaste sutilmente, não 
o atenda, se ele quiser sumir, que suma, e só ceda, 
quando ele estiver do modo como você quer, e tenha 
certeza, ele não vai desistir de uma mulher firme, e que 
tem respeito por si mesma, pelo contrário, é exatamente 
essa mulher que ele sempre sonhou, e vai fazer de tudo, 
até conseguir, garanto. 

Mais uma vez eu digo, nós não queremos apenas um 
homem ao nosso lado, nós queremos um homem 
loucamente apaixonado, e é isso que vamos ter!!! 
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3.3. O verdadeiro GELO = SUMIR+INDIFERENÇA 
 

Até hoje, mesmo com meus posts, ainda vem a 
mulherada me perguntar como dar um gelo, ou se ela 
deve bloquear o imbecil na rede social pra sumir… 

Mas veja se concorda comigo: 

Significado de Sumir: 

Fazer desaparecer; esconder; perder; gastar; eliminar; 
fundar; destruir; devorar; desaparecer; submergir-se; 
extinguir-se; abismar-se; fugir; ocultar-se. 

Se você bloqueia o cara nas redes sociais, ou se posta 
fotos em balada, mas parou de ir atrás dele, de ligar, 
mandar mensagem, o que você está fazendo é continuar 
indo atrás dele, mas de uma forma mais sutil. Pois aquela 
mulher que antes vivia no pé dele, e do nada parou, 
obviamente, ele ainda sabe que ela sente alguma coisa, e 
está fazendo jogo. 

Por isso que o verdadeiro gelo, só funciona quando você 
cansa, quando você de fato pouco se importa… Pois aí 
sim, você vai estar com uma postura autêntica, e aí ele vai 
perceber que tudo mudou. 
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Quando você para de ligar, mas fica 24 horas por dia, 
olhando o WhatsApp do infeliz, o Facebook do infeliz, ou 
seja lá que rede social, na verdade, você por dentro, está 
morrendo de ansiedade, pra ele te ligar, ou quem sabe 
perceber que você não ligou faz 2 dias… 

Então, vamos aprender uma coisa pra acalmar a mente, e 
definitivamente dar um resultado positivo na sua vida, e 
tirar essa angústia que tanto te consome: 

Imagine que só exista você de mulher no mundo, e o 
restante é homem. Imagine ele lá num fundo preto, 
sozinho, e veja como vai diminuir sua angústia em pelo 
menos 50%. Pois, claro, metade dela é sentimento de 
posse. 

Depois pense aqui comigo, com sinceridade para consigo 
mesma: Será mesmo que vale a pena, ficar sentindo dor 
no peito, ansiedade, ficar o dia todo vigiando rede social, 
por um cara que te magoou, que te feriu, que brincou 
com você? Um cara que se você parar pra ver, não 
merece nem mesmo que você perca 1 minuto de seu 
tempo pensando nele. Você tem tanta coisa pra viver, e 
existem tantos homens legais, honestos e de caráter 
nesse mundo, pra que cismar com esse merda? 

Porque você não confia que o melhor vai ser feito em sua 
vida? E que se aquele imbecil não reconhecer a mulher 
que você é, pelo menos a sua dignidade vai estar intacta, 
mas você não vai mais se permitir perder tempo com 
quem não quer nada. Se dê uma chance de se desprender 
de quem não te merece. Aproveite e cuide de você, como 
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se fosse um bebê, e dê todo o carinho e amor pra você e 
só pra você. 

Dessa forma, você não vai precisar sumir do Facebook, 
pra dar gelo nele, e se você sumir, vai ser porque você 
estava ocupada demais com sua própria vida. Você não 
precisa bloquear ele de nada, apenas pare de olhar as 
redes sociais, e dane-se se ele está postando frases de 
felicidade, de tristeza, de provocação, dane-se. Porque a 
verdade é que se ele realmente tiver afim, ele vai te 
procurar. Isso é FATO! 

E agora, você ainda quer chamar a atenção dele, fingindo 
que está dando um gelo, ou você realmente quer o 
MELHOR? Só me responda se tiver a CORAGEM, pois 
quem quer o melhor, faz o mais difícil, se desprende do 
que o sentimento segura, apenas confiando no invisível, e 
de que merece SIM, ser muito feliz!!! 

Então escolha ser feliz HOJE, escolha ser feliz AGORA! 

 

3.4. O interesse dele é proporcional ao seu 
desprezo por ele 
 

Eu sei, falta você arrancar os cabelos de baixo com pinça 
de tanta ansiedade pra mandar uma mensagem, ligar pra 
ele, correr atrás. 

Mas gente, enxergue lá na frente, não importa o que você 
faça, só vai dar resultados positivos pra VOCÊ, quando 
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você Não fizer, o que já estará fazendo muito dentro da 
cabecinha de paspalho dele, (alguém não entendeu? 
rsrs). 

O que eu MAIS uma vez quero dizer, é que quanto mais 
você ignora as gracinhas do cara, mesmo que ele tenha 
passado uma imagem de orgulhoso, teimoso (isso porque 
você o tornou assim), não importa, ele sempre virá atrás 
quando sentir que está perdendo terreno. 

Tá, mas aí você me pergunta, mas como é que eu faço 
isso hein? 

Ok, eu explico, DE NOVO: 

 Nunca atenda nas primeiras vezes em que ele ligar, 
NUNCA! 

 Procure dividir o seu tempo, por mais que esteja 
apaixonada, você deve abdicar de ver ele às vezes, 
pro seu próprio bem! 

 Homem não sabe reagir quando uma mulher está 
desesperada, quer dizer, eles reagem sim, FUGINDO, 
por isso nada de mandar mensagem, ligar direto, 
nada disso! 

 Pra cada 3 atitudes que ele tiver em relação a você, 
por exemplo, ele te ligou, te mandou mensagem, 
você pode ter apenas 1 atitude, de responder 
apenas! 

 Nunca tome a iniciativa pra nada, sempre deixe ele 
encarregado disso! 

 Se vocês brigaram por um motivo qualquer, e ele 
quem ficou de birra (porque ele sabe que você vai 
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atrás), simplesmente fique quieta na sua, uma hora 
ele vem, ô se vem, e mansinho rsrs. 

 Se ele não fala com você, você não fala com ele. 
 Se ele está te ignorando, desprezando, maltratando, 

humilhando. Retire totalmente a atenção que você 
dava pra esse sujeito, ele não merece NADA. 

 Se ele sumir, suma você por pelo menos o dobro de 
dias que ele ficou desaparecido. 

 Se ele te pede um favor, sempre diga vamos ver, vou 
pensar, mas nunca faça na hora. 

 NUNCA demonstre seus sentimentos, no amor e na 
guerra vale tudo, vence quem for mais forte, e quem 
tem controle de seus sentimentos, GANHA! 

 Quem sempre cobra, pede, reclama, é o lado mais 
fraco! 

 Se ele terminou com você, fique na sua. Aí você me 
pergunta, mas porque tenho que ficar na minha? Pra 
ele perceber que você tem dignidade, e que você 
não está assim tão apaixonada como ele pensou 
(porque se ele terminou é porque tinha total certeza 
de seus sentimentos por ele). 

 Se você terminou, também fique quieta, se ele 
gostar, ele vai vir atrás, e se ele não gostar, que fique 
onde está, você não estará perdendo nada. 

Eu sei que é muito difícil na prática, mas se segurem 
mulheres, mostrem a força que existe dentro de vocês, 
ele precisa saber que você não é como a maioria, e você 
não vai mostrar isso falando, fazendo um discurso gigante 
pra tentar convencê-lo, pois com todo esse seu falatório 
ele só vai ouvir uma coisa: “Ela está louca por mim! ” 
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Mostre que você é diferente pelas suas atitudes, e deixe-
o a partir de hoje, e pelos próximos 50 anos, ser o seu 
caçador, o seu conquistador, deixe-o ser homem e seja 
você a princesa! 

 

3.5. Estimule o CAÇADOR que existe nele!!! 

 

Desde os tempos primórdios, desde que o mundo é 
mundo, que a lei é caçar para sobreviver, a cada século o 
conceito de caça se modifica, mas ainda assim está aí… 
Entretanto, além da caçada, o que move o homem é o 
desafio. Se não estivesse em nossas almas o desafio, 
provavelmente estaríamos morando nas cavernas e nos 
comunicando com grunhidos.  Junte o secular espírito 
caçador e a necessidade intrínseca por desafios. O que 
temos? Bem, talvez já saiba a resposta. Caça, desafio… 
superação, autoafirmação… 

Hoje vejo muitas mulheres completamente desiludidas 
com os homens, reclamando que não existe homem legal, 
ou homem disponível que eles são todos iguais, mas esta 
mesma mulher, sempre pulou na frente e fez o papel que 
era dele… Ou até se deixou ser conquistada no começo, 
mas assim que ela se apaixonou, se agarrou ao medo de 
perder, como se ele fosse o último homem da face da 
terra e passou a fazer tudo que fosse possível para 
manter este homem ao lado, o que já de cara é um belo 
erro! 
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Ao querer manter um homem ao lado, a mulher passa 
uma imagem de desesperada, que gera no cara, uma 
segurança, que você não tem ideia de como eles se 
sentem seguros, afinal, todas as mulheres querem ter 
filhos e arrumar um marido o mais rápido possível (na 
cabeça dele)… 

E aí, a mulher passa meses, algumas, anos, batalhando 
por algo, que na verdade, não está nem ali pra ela… 

Ela se apaga tanto, se consome tanto em prol de outro, 
que ele não valoriza nem uma coisa que ela fez, e ainda 
de quebra, quando ele conhece uma outra, que está 
centrada em si, no valor que ela possui, e que não deixa 
ele fazer o que quer, aí, num piscar de olhos ele vai 
embora com essa mulher, e a coitadinha, a boazinha, que 
se matou tanto por ele, por quem ela estava a meses, 
anos, se esforçando para ser pedida em casamento ou 
apenas ser reconhecida, vai direto pro fundo do poço… 

Só assim que algumas acordam pro seu valor, e dizem 
que nunca mais vão se perder, nem se apagar por homem 
nenhum! Eu mesma já senti o gosto de merda do fundo 
do poço, graças a Deus que não precisei ir lá mais vezes, 
pois aprendi a me amar rápido. 

E é o que eu quero com este blog, que você desperte o 
mais rápido possível pro valor que você tem, e dessa 
maneira, seja feliz em todos os setores de sua vida! 

Por isso a partir de agora, se comprometa com você, em 
se olhar, em fazer o que você gosta, e principalmente a só 
ficar com quem gosta de você EXATAMENTE do jeito que 
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você é, pois se ele não gostar, que vá pro inferno, e 
próximo… 

E acredite, é aí que ele fica, é aí que ele gosta mais, pois 
quem se ama, passa uma energia irresistível, eles podem 
até pensar, “puts, que mulher louca, vou me embora…”, 
mas ele volta… Ô se volta rsrs. 

Se um homem te pede pra ligar, se ele quer que você faça 
o trabalho que é dele, acredite, ele não está tão afim de 
você, por isso, não faça nada, não precisa fazer mais 
nada, apenas deixe ele se esforçar, ele ir atrás, ele te 
convidar pra sair, ele tomar atitude, não queira deixar um 
homem na zona do conforto, pois quando ele entra lá, é 
muito mais difícil sair. 

Quanto mais um homem se esforça pra conquistar uma 
mulher, mais valor ele dá pra ela… Pois nisso, ele já 
gastou o tempo dele, os pensamentos dele, o dinheiro 
dele, e cada esforço é como se ele desejasse ainda mais 
ter aquilo (entenda ter aquilo, como ter uma mulher que 
se mostre apaixonada) … 

E sem essa de pensar que se você não fizer nada, ele vai 
te esquecer, pois quanto menos você faz e passa a bola 
pra ele, mais empolgado ele fica, e aí que os 
pensamentos dele se focam mais ainda em você, afinal, 
você será a diferente, como é que ele vai fazer pra te 
dobrar? hummmm, ele vai ter que pensar, vai ter que se 
esforçar… 
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Seja uma presa difícil de caçar, corra muito dele, se 
esconda, e não se entregue de bandeja, ele gosta de um 
desafio, então seja esse desafio! 

 

 

3.6. Porque você não deixa ele lutar por você??? 

 

Quem foi que te iludiu de que se você ligar pra ele, pedir 
pra conversar, chorar pra ele, implorar aos pés dele, que 
ele vai “saber” que você gosta dele? 

Quem foi que te iludiu, que ele é apenas tímido, ou 
orgulhoso, ou que ele não tem bola de cristal, e portanto, 
está com medo de ir atrás de você, e por isso, é você 
quem deve ir? 

Ora, pelo amor de Deus, desde os tempos primórdios, 
que os homens são caçadores, ele saem em busca da 
caça, eles sentem o maior prazer quando tem que lutar 
por algo que eles querem muito. E isso não é só dos 
homens, é do ser humano. Veja como exemplo um 
carinha que fica sempre atrás de você, super disponível, 
pegajoso, grudento, e olhe agora, aquele lá, o benhê, que 
sua barriga gela, só de pensar nele. Agora me diz?? quem 
te dá mais excitação? em quem você pensa mais? no 
bocózinho que fica atrás de você, ou NELE, que te deixa 
de pernas bambas, e que ao contrário do outro, é bem 
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mais firme ao ponto de te deixar com ansiedade por não 
saber o que irá acontecer? É claro que você disse que é o 
benhê né. E porque diabos você acha que é diferente no 
SEU caso? Não, é tudo igual, um homem SEMPRE vai 
valorizar mais aquilo que for mais difícil pra ele conseguir. 
Isso é FATO!!! 

Agora vamos a mais um exemplo que pelo amor, pare já 
de cometer, que é quando vocês brigaram, e ele te chama 
pra ir na casa dele conversar, ou diz que não está 
podendo ir até você, e você aceita ir na casa dele. Você 
está pedindo para ser maltratada, com toda certeza. 
Quando você briga com um homem seja por qual motivo 
for, NUNCA vá ao encontro dele, principalmente na casa 
dele, mesmo estando você certa ou errada, deixe que ele 
te procure, que ele marque com você. Assim você deixa 
claro pra ele que você tem seu valor. 

A mesma coisa daquela mulher que impõe o que ela quer, 
aí ele vai e fica querendo sair pela tangente, e ela de 
boba, se treme por inteira. Daí liga, manda mensagens, 
vai atrás, agora olha só o pensamento dele quando você 
faz isso: ” Meu Deus, ela não tem firmeza nenhuma, 
posso fazer o que eu quiser que ela vai continuar ali, ahhh 
deixa ela lá, quando eu tiver um tempo eu ligo pra ela. ” 

Agora observe se você se mantivesse firme no que disse: 
” Nossaaa, porque ela não veio atrás, ou mandou uma 
mensagem?? Vou sondar o terreno mandando uma 
mensagem dizendo que estou com saudades…” (10hs 
depois da mensagem enviada pra você) … ” Nossa, 
porque ela não me respondeu? Será que ela já está 
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conversando com outro, será que já tem outro na jogada, 
aiiiii, vou ligar pra elaaa.” 

Olha como a coisa se inverte!!! Portanto firmeza é a 
chave, o seu maior tesouro para com você mesma, 
porque vai refletir em todos os aspectos de sua vida. 

Um filme maravilhoso que eu indico para todas as 
mulheres é Um Amor pra Recordar. Quer filme mais 
perfeito que este? Tá certo que o final não é tão feliz, mas 
o contexto é incrível e serve pra você ver como essa tal 
dignidade, essa firmeza, faz toda a diferença. 

No começo a mocinha do filme se mostra interessada, e o 
cara vai lá e pisa, depois que ela mostra pra ele o seu 
valor, e que ele não é lá essas coisas, o jogo se inverte, e 
aí ele se desmonta… Vale a pena ver! 

E você, vai continuar sendo essa gelatina que basta uma 
cutucada mais forte, pra você tremer toda, ou vai 
definitivamente se colocar no seu lugar de 
maravilhosa??? 

 

3.7. Ele terminou, será que vai vir atrás??? 

 

Ele terminou com você, disse que nunca mais iria querer 
te ver, ou jogou toda a culpa pra cima de você, ou disse 
que te amava, mas não estava mais apaixonado, pra 
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todas essas desculpas, o motivo é o mesmo, ele 
terminou! 

Então nada de ir atrás querer saber o motivo, porque esse 
você já tem, ele não está mais interessado, seja porque 
você se anulou, seja porque ele é um moleque e não sabe 
o que quer… 

Mas o problema de tudo, é que muitas mulheres ficam 
esperando ansiosamente para que ele volte, e 
reconsidere, e eu digo, na maioria dos casos, ele vem 
atrás se você sumir, por pelo menos dez dias, mas tem os 
casos, em que o cara é um verdadeiro moleque e só 
estava afim de curtir com você, nesses casos, ele até pode 
vir atrás, e geralmente vem, mas é só pra repetir o ciclo 
ou obter um pouco mais de você, e depois ir embora 
novamente, e eu vou citar algumas dicas, para você saber 
se está perdendo o seu tempo, esperando que ele volte, 
ou mesmo se ele voltar, se valerá mesmo a pena: 

Primeiro, quando um homem gosta, pelo menos um 
pouco, ele não vai passar mais que uma semana, sem 
entrar em contato de alguma forma, seja uma 
mensagem, por terceiros, Facebook, ou até mesmo 
ligando, porque ele tem que continuar sabendo onde é 
que a mulher dele está, e o que está fazendo. 

Se você não o atender, ou se ele não obtiver respostas, 
de nenhum meio do qual ele tentar contato, ele vai 
começar a se preocupar, com o que ou com quem você 
deverá estar que não o respondeu. 
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Porém ele pode te procurar, tentando sexo, e se dizendo 
carente, mas se você ceder, ele vai relaxar, e logo, vai 
sumir novamente, e aí só vai voltar quando quiser sexo 
novamente, ou seja, vai acabar com o mínimo de respeito 
que ele ainda poderia ter por você, e aí já era… 

Tem certos tipos de homens, que somem, e reaparecem 
depois de uns vinte dias, mas se ele gostasse realmente, 
ele não iria querer, nem conseguir ficar longe tanto 
tempo, por mais orgulhoso que ele possa ser, a não ser 
que de alguma maneira ele esteja sabendo por onde você 
anda, aí ele pode relaxar um pouco mais… 

Segundo palavras de amigos meus, eles disseram que um 
homem quando realmente gosta, ele quer aquela mulher, 
e na maior parte das vezes, ele não quer terminar de 
maneira nenhuma, e se ela quiser terminar, ele não deixa, 
e sempre continua insistentemente um contato. 

Inclusive meu amigo me contou uma história dele e que 
me reafirmou o que eu já sabia: Homem quando quer, vai 
até o inferno, e abre mão de TUDO pela mulher… 

Ele me disse que uma vez havia terminado e foi embora, 
estava vivendo sua vida numa boa, afinal ele não gostava 
mais dela, porém um mês se passou e ele estava ficando 
carente, e aí como já estava acostumado com ela, 
resolveu ligar, e isso fez com que ela ficasse cheia de 
esperanças de volta, e aí ela cedeu e foi pra cama com 
ele. E daí ele foi embora e nunca mais a viu, mas ele disse 
que se arrepende, porque desde o momento em que ele 
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foi embora e não tentou nenhum contato, é porque ele 
não estava afim mesmo. 

Portanto, mesmo se passar um mês sem contato e ele 
retornar, saiba que ele está por carência, e aí será a sua 
chance de reconquistá-lo, sendo a mesma por quem ele 
se apaixonou no princípio do relacionamento, mas não 
ceda ao sexo, só quando ele disser com todas as letras 
que deseja retomar o relacionamento. 

Mas aproveite esse tempo e pense, nas qualidades dele, 
aproveite para conhecer outros homens, na maioria das 
vezes, conhecerá um homem bem melhor do que seu ex, 
que tenha mais respeito, e que seja muito mais 
apaixonado do que o ex. 

A maior parte das mulheres quando terminam, ficam 
esperando ansiosamente para que ele volte, deixam de 
viver mais, de se cuidar mais, para ficar na espera, ou 
chorando, e se lamentando, e esse é um erro tremendo, 
porque quando ele voltar, ele precisa ver uma mulher 
forte, linda, e que sabe viver e muito bem sem ele, ele 
não quer encontrar um trapo, que emagreceu ou 
engordou, ou cheia de olheiras. 

Por isso aproveite para repensar realmente se ele 
relacionamento vale a pena, mas do lado de fora, sem 
sentimentos e expectativas, mas apenas com a 
realidade!!! 
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3.8. Como agir com o EX namorado? 

 

Pronto, e eis que aquele babaca começa a se sentir o rei, 
a última bolacha do pacote, pra logo se achar no direito 
de fazer o que quiser, porque claro ele tinha uma 
capachinha pra satisfazer todas as suas vontades… Até 
que ele cansa de tudo ser tão fácil pra ele, e resolve se 
aventurar noutras vizinhanças… 

E aí? E aí que você fica aí, toda chorosa, pensando no que 
ele pode estar fazendo, ou com quem ele pode estar, e 
parando toda sua vida, pra perder várias horas do seu dia, 
senão todas, pensando nesse imbecil… é mole ou quer 
mais? Você simplesmente não consegue mais fazer nada, 
morre de medo dele não te procurar, e vive olhando o cel 
de minuto em minuto, pois é, acabei de te descrever não 
é? risos 

Ainda não terminei, pois ainda falta falar, de quando você 
não satisfeita, pois depois de TUDO QUE VOCÊ FEZ POR 
ELE, ele teve a OUSADIA de ter terminado, assim, do 
nada… ainda fica indo atrás dele, implorando pra ele 
voltar, pedindo pelo amor de Deus pra ele não te deixar, 
pois na sua cabeça louca, só existe aquele merda no 
mundo. Ah como vocês são bobas, tanto homem gato, 
gostoso, delícia, e gente boa por aí (risos). 

Enfim, com toda essa humilhação da sua parte, você 
acaba deixando ele ainda mais convencido, e ele se 
aproveita de sua fragilidade, para te provocar ainda mais, 
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afinal “é muito legal ver uma mulher com os nervos à flor 
da pele, ainda mais quando é por causa de mim. ” (Assim 
eles pensam). E com isso ele começa a sair, postar fotos 
no Facebook, como se a noitada tivesse sido pegando 
geral, bebendo todas, e rolou a maior suruba, ou seja, ele 
é o cara mais sortudo do mundo (tudo mentira, na 
maioria das vezes, eles vão pra festa, ficam bêbados, 
pegam a mulher mais baranga da festa, isso é, quando 
pegam, pois a maioria fica mesmo é encostado na parede 
com o amigo, só observando). 

E o pior de tudo é que você acredita que ele realmente 
esteja se divertindo horrores, fica ansiosa, imaginando 
várias cenas catastróficas, e bota TUDO a perder indo lá 
ligar, mandar mensagem, correr atrás… 

Agora me diga, você acha mesmo que um cara que vê 
você se descabelando por ele, vai realmente reatar 
alguma coisa? Pra que ele vai querer ter algo com uma 
mulher que não se ama, não tem um pingo de dignidade, 
afinal ela se humilha por ele, não tem outras opções na 
vida e ainda implora para reatar? NUNCAAAAAAAA! 
Primeiro que homem seguro, fica super tranquilo, e aí ele 
aproveita pra fazer tudo que ele quiser, sem um pingo de 
cerimônia, pois acredita que você aceitaria tudo. Segundo 
que eles não conseguem viver sem um desafio, eles se 
entristecem, e aí tudo desanda e terceiro que é horrível 
ter uma PESSOA, não digo nem mulher, pois ter um 
homem que vive implorando carinho e atenção, é 
muitoooo chato, e eu sei que se você parar pra pensar, 
também concorda comigo. 
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Então com isso tudo que eu disse, deu pra entrar na sua 
cabeça, de que do jeito que você faz, não vai funcionar? 
ele não vai vir atrás nunca enquanto você não se acalmar, 
respirar, e dizer: “Eu sou a pessoa mais importante pra 
mim!”. Vocês ouviram o áudio? Homem é bobo, homem 
gosta mesmo é de ser tratado com indiferença, eles 
adoram poder te servir, e não o contrário. Entrou na sua 
cabeça? 

Agora você promete que quando for pegar o cell pra dar 
chilique, vai pensar 3 milhões de vezes antes? Só faz esse 
teste, e depois me conta, experimenta largar esse infeliz 
de lado, e faz uma promessa com você, de não entrar no 
Facebook dele por pelo menos 1 semana… Esse controle 
todo é ilusão mesmo, pois a real, é que quanto mais livre 
você deixa, mais ele se prende. E quando você faz esse 
compromisso com você, de não entrar no Face dele, de se 
colocar em primeiro lugar, aí sim ele volta, querendo 
também te assumir ou reatar. 

Vamos testar? Aposto que vai se sentir bem melhor! 

 
 

3.9. Ele me trata mal, como mudar o jogo! 

 

Fique sabendo que homem quando começa a tratar mal, 
é porque está seguro demais do seu sentimento. Ou seja, 
isso nunca é um bom sinal. Ao menor sinal de 
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desrespeito, a mulher que sabe do seu valor, recua, e o 
faz perceber que não é desse jeito que as coisas 
funcionam. 

Se ele está seguro, logo, é porque você andou se 
apagando, e portanto, não está lá sabendo muito do seu 
valor, mas tem uma coisa que gostaria que você testasse. 

Comece a falar o que vier na cabeça, tipo, se ele foi 
grosso, mesmo que a primeira coisa que venha é mandar 
ele ir pro inferno, diga, e saia, e pelo amor de Deus, não 
liga depois pra ele pedindo desculpa, o errado é ele, é 
sempre ele (risos). 

Mulher quando tá apaixonadinha tem essa mania de 
repensar mil vezes, ou calar perante uma grosseria, só pra 
não deixar as coisas piores. Já passei por isso, já engoli 
alguns sapos, mas aquilo me deixava mais puta, que 
quando soltei, foi bem pior rsrs. 

Então resolvi falar, nem que eu mandasse ir pra PQP, mas 
eu falava, era o que eu estava sentindo, e depois além 
DELE vir pedir desculpas, ele ainda dizia que admirava por 
eu ter sempre uma resposta na ponta da língua. Tá vendo 
como a coisa se inverte? 

Isso é se colocar em primeiro lugar, e agir de acordo com 
seus sentimentos, e tudo conspira a favor. 

Em alguns casos, o homem está fazendo de propósito, 
para testar como nós reagimos sobre determinada coisa, 
e acredite, aquela boazinha que aceita grosseria, ou 
maltrato, e não responde a altura, ou ainda se faz de 
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vítima, o homem logo pensa que ela não está sendo 
verdadeira, e aí ele pensa: “Deve ter algo errado com ela, 
porque ela me deixa a tratar assim? ”. 

E aí ele perde o interesse. 

A dica é falar menos e fazer mais, e falar tudo com 
gentileza, sem fazer barracos, pelo amor. 

Ele fez algo que você não gostou? Se afaste, e quando ele 
vier perguntar o que está acontecendo, diga que a 
ATITUDE dele foi infeliz e que você não gostou. 

Seja o reflexo dele, se ele foi grosseiro, seja grosseira, se 
foi indiferente, seja mais ainda e assim por diante… Além 
de eliminar o mau comportamento, ele ainda vai saber 
que você tem sangue quente, não é uma molenga. 

Mulher tem mania de falar demais, reclamar demais, e o 
que ele escuta? Nada, apenas fica com mais certeza de 
que você está ali! Disponível e, portanto, desinteressante. 

Aja mais, avise uma vez apenas, depois faça, e tenha ele 
nas suas mãos! 
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3.10. Não se esforce para manter um 
relacionamento 

 

Se você tem um relacionamento em que precisa se 
esforçar para mantê-lo, ou ele só existe até hoje, porque 
você batalhou muito. PARE AGORA! Você está fazendo 
isso errado. 

Primeiro que homem quando gosta mesmo, é o primeiro 
a fazer a relação funcionar. Ele vai atrás quando brigam, 
ele te ouve, ele é carinhoso, procura passar todo o tempo 
ao seu lado, e a faz se sentir segura. 

Se você precisa ficar ligando num sábado à tarde pra 
chamá-lo a sua casa, pois ele está no bar com os amigos e 
atrasado, então você está trabalhando para sua relação 
ACABAR! 

Se você luta muito, conversa muito, o agrada muito, e faz 
o papel dele, de ligar, mandar mensagens, chamar pra 
sair, vá se preparando, pois logo logo ele pode te pedir 
um tempo, alegando que você o sufocou! 

Não sei se você percebeu, mas quem foi que fazia as 
coisas no começo do namoro? era ele não é? não era ele 
que te ligava, mandava mensagens, chamava pra sair? te 
cobrava atenção? 

E eu aposto que você começou cedendo a todos os 
caprichos dele, se sentindo culpada a todas as 
reclamações que ele fazia, e se anulando bem aos 
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pouquinhos, até chegar no nível que está hoje… Você 
tendo que batalhar pro relacionamento funcionar. 

Faz um trato comigo? para de fazer força, de se esforçar, 
pode ser? Você quer que dê certo? então passe a batata 
quente pra ele! Se coloque nessa posição novamente, na 
posição de linda e conquistável. Pois é disso que ele 
gosta, ele não quer moleza, ele não pode viver relaxado, 
homem relaxado, é um porre, eles pensam que a vida gira 
em torno do umbigo deles e você quem se ferra. 

A partir de agora, passe a dar maior atenção as suas 
coisas, se ele está atrasado para te encontrar, chame sua 
amiga e vá dar uma volta, ou vá assistir um filme e NÃO 
pare por que ele chegou. Se ele não mandou mensagem 
ou não ligou, não tem importância, pois você tem tanta 
coisa pra fazer que nem reparou nesse singelo detalhe… 
Não dê mais tanto ibope pra ele, e passe a ser a figura 
principal do relacionamento. Não dê nada a alguém que 
não tem o que retribuir ok? 

Trato feito? 
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Capítulo 4 - Perguntas e 
Respostas + como agir 
 
Recebi milhares de perguntas que rondam a cabeça da 
maioria das mulheres, e pra facilitar esse trabalho, vou 
colocar as perguntas mais minha resposta e obviamente o 
modo de agir em cada situação, a fim de esclarecer de 
uma vez por todas as dúvidas da sua mente, e te ajudar a 
lidar quando estiver sem saída e não saber como fazer. 
 
 

Como parar de querer que o cara volte e como 
conseguir outros caras depois do rompimento? 

 
 Resposta: Primeiro, você deve definir o porquê quer 

que ele volte. Geralmente isso se chama orgulho, 
vingança, sentir aquele gostinho, menos amor. 

 
 Como agir: Distraia sua mente o máximo que puder, 

logo, saia com suas amigas e olhe para os lados, que 
verá que sempre existe alguém interessante nem que 
seja pra passar o tempo e jogar conversa fora, o que 
não dá é ficar aí perdendo sua vida esperando por 
alguém que não está nem aí, porque quem quer, dá 
um jeito. 
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Não consigo lidar com ele curtir foto de outras 
meninas e falar delas (como se as tivessem 
cantando) com os amigos solteiros. Como agir? 

 
 Resposta: Mas como é que você sabe que ele faz 

essas coisas? (risos), pare de ficar fuçando na vida 

dele e invista mais na sua! Garanto se você não 

ficasse olhando, você conseguiria lidar sim! 

 

 Como agir: Pare de ser detetive, e comece a focar 

mais na sua vida. 

 

Como não ser ciumenta pela internet, ao ver ele 
muito tempo online, imaginando mil coisas e que ele 
possa estar conversando com outras, sei que se ele 
não te procura é por que não tem interesse e que 
não devemos procurar, mas se ele fica muito tempo 
online? Devemos relevar? Ele sempre dá atenção, 
mas mulher é grilada com isso!  

 

 Resposta: Mulher não é grilada com isso, mas mulher 

fraca sim, que não tem outra coisa na vida a não ser 

vigiar o cara o dia todo, se ele está online, porque está 

online e com quem. 
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 Como agir: Só focar em si mesma, e quando esses 

pensamentos vierem te afrontar, pense: “Que besteira, 

eu não me permito perder meu precioso tempo com 

isso...”. Logo após vá fazer outra coisa, afinal, você 

nunca vai conseguir controlar o mundo, já é difícil 

fazermos com nossa própria vida, imagina com a vida 

do outro, então apenas relaxe e o que tiver de ser será. 

 

Queria saber como se portar com homens secos, que 
não são românticos, não falam muito por internet, 
como proceder? Me acostumo com o jeito dele? 

 
 Resposta: Se ele é seco e esse é o jeito dele, a única 

coisa que você pode fazer é se acostumar. 

 
 Como agir: Tente ser um pouco mais descontraída, 

pra testar se não é só a timidez do início, caso não 
seja, aprenda a gostar do jeito dele, ou pule fora. 

 

Como saber se meu namorado me ama? 

 
 Resposta: Se você está se perguntando isso, 

provavelmente é porque você não se sente amada, 

mas geralmente um homem quando ama ele quer 

cuidar, quer fornecer tudo que ela precisar, a fim de 

vê-la feliz. 



50 
 

 Como agir: Não pergunte se ele a ama, mas observe 

o modo como ele a trata, se você acha que existe 

carinho, comprometimento e cuidado, sim, este 

homem ama você! 

 

Como reconquistar alguém que não valoriza mais? 
 

 Resposta: Eu só gostaria de saber porque você quer 

reconquistar quem não te valoriza? 

 

 Como agir: Se alguém não te valoriza mais, você tem 

que seguir com a vida, e dar a chance a quem vai 

fazer isso, nada de implorar por migalhas de amor. 

 

Quando seu namorado termina e pouco tempo 
depois assume outra, o que fazer? 
 

 Resposta: Com toda certeza, ir atrás dele é que você 

não pode, pois com toda certeza ele já estava 

ciscando no terreno da outra a mais tempo, ou seja, 

se ele estava com você, mas de olho em outras, 

então é porque as coisas já não estavam legais ou ele 

não presta. 
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 Como agir: Não tem o que fazer, a não ser aceitar os 

fatos, e colocar na sua cabeça que quem perdeu foi 

ele, quem demonstrou não ter bom senso foi ele que 

já logo assumiu outra, sem se importar com nada. 

Como fazer ele assumir compromisso? 
 

 Resposta: É fato que hoje em dia está cada vez mais 

difícil para a mulher fazer com que o homem assuma 

um relacionamento sério, visto que existe muita 

oferta no mercado, mas pouca qualidade, pois as 

mulheres se deixaram perder o valor, e estão se 

colocando como um produto de vitrine, no qual os 

homens escolhem e não o contrário, que é o certo a 

se fazer. Coloque em sua mente, quem escolhe é a 

mulher e não o homem, então permaneça nessa 

posição e não saia de lá por nada. 

 

 Como agir: Levando o início do relacionamento numa 

boa, sem cobranças, ciúme, apenas conhecendo a 

outra pessoa, como se você estivesse avaliando o 

produto e não o contrário. 

 
 
Ele some e aparece, some e aparece. O que fazer? 
Cansei! 
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 Resposta: Tenho certeza que quem definiu esse 

padrão foi você, ao ter aceitado pela primeira vez 

que ele agisse assim. Uma coisa é certa, o homem faz 

uma vez, mas você quem define os limites dele. Ele 

só continua a fazer algo nocivo se você permite que 

ele faça. 

 

 Como agir: Quando ele sumiu? Tem três dias? Então 

suma pelo mesmo tempo que ele. Quando ele vier 

com papinho de “Olá sumida! ”, você já logo 

responde assim: “Sumida nada, correria mesmo rs”. 

Tudo isso num período de duas horas entre você ler a 

mensagem dele, e responder à mensagem dele. 

Enquanto você se mostrar disponível e “pronta” 

sempre quando ele lhe procurar, ele vai fazer isso 

cada vez mais e com um período cada vez maior de 

tempo. Lembre-se, você é quem permite.... Então 

corte pela raiz, mostre que se ele não marcar 

presença, vai perder para a concorrência! 

 

Transei com o meu ex e depois disso brigamos feio 
pois me senti usada, ele não veio mais falar comigo e 
também não fui o procurar, o que devo fazer se ele 
vier atrás? 
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 Resposta: Mas se você transou com ele, foi porque 

você quis certo? Então você permitiu que ele te 

usasse. Como eu disse na resposta acima, você quem 

permite até onde vai os limites do homem e depois 

não adianta ficar se lamentando, a firmeza é 

necessária antes de mais nada. 

 

 Como agir: Se ele vier atrás, não ceda mais, simples, 

coloque-o no lugar dele, que é de ex namorado. 

 

Meu ex trabalha na mesma empresa que eu, ele 
passa por mim e nem na minha cara olha, como 
devo agir referente a isso? 
 

 Resposta: Mas se ele nem olha na sua cara, a única 

atitude a ser tomada é agir da mesma maneira que 

ele. 

 

 Como agir: Passe por ele e finja que ele é um ser 

inexistente, incolor, invisível. 

 



54 
 

Estamos a 1 mês sem conversar um com outro, será 
que ele ainda pensa em mim? 
 

 Resposta: E o que muda se ele pensa ou não? Ele 

está demonstrando pensar? Não. 

 

 Como agir: Você só está perguntando se ele pensa 

em você, pois é exatamente o que você faz. Porque 

não aproveita mais o seu tempo tentando não pensar 

nele? Ocupe-se com coisas que façam sua mente 

trabalhar, assim você não vai se pegar pensando em 

besteiras. 

 

Geralmente os homens que realmente são 
orgulhosos eles levam quanto tempo para ir atrás de 
nós? 
 

 Resposta: Não existe homem orgulhoso e sim mal-

acostumado, e quanto mais você tenha o deixado 

assim, mais tempo ele pode ficar se achando o 

gostosão e, portanto, demorar mais a lhe procurar. 
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 Como agir: Ficando na sua, aguardando calmamente 

a crista do cidadão abaixar e ele perceber que não é a 

criatura mais importante do Universo. 

 

 

 

Como fazer ele perceber que me ama?  
 

 Resposta: Você não pode buscar fazer ele perceber 

que te ama, pois isso pode virar uma obsessão. 

 

 Como agir: O que você pode fazer é começar a se 

valorizar mais, pois você pode ter se anulado, que 

mesmo que ele ame você, no momento, não está 

conseguindo enxergar isso, e só voltará quando você 

voltar a ser a mesma por quem ele se apaixonou. 

 
Por que os homens bloqueiam nós mulheres do 
Facebook e WhatsApp? Eles realmente não querem 
saber nada de nós?  
 
 Resposta: Eles bloqueiam por vários motivos, desde 

os mais infantis, aos mais ridículos. Geralmente é 
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para nos irritar, ou para chamar nossa atenção, o que 

de certa forma é a mesma coisa. 

 

 Como agir: Ignore, a não ser que você bloqueie o 

infeliz eternamente, pois ficar no mesmo joguinho 

que ele de bloqueia e desbloqueia te desvaloriza 

muito mais. 

Como fazer o meu ex que me bloqueou no WhatsApp 
e disse para eu não me aproximar mais dele voltar a 
querer ter contato comigo/voltar? 
 

 Resposta: Mas porque você quer que alguém que 

disse isso para você, volte? 

 

 Como agir: Primeiro, suma de tudo, redes sociais, 

não ficar postando indiretas ajuda demais, e focar 

completamente em sua própria vida, pois as coisas só 

acontecem quando estamos com o coração livre de 

angústias. 

 

 

Quando acontece algo que não gostamos, tipo 

vemos uma mensagem, ou o cara olha para outra, 
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ou faz algo que nos deixa nervosa.... Devemos falar 

na hora ou falar em outro momento?  

 

 Resposta: Tudo depende, do seu nível de aceitação, 

do que você aceita, de quais são os seus limites, 

geralmente o cara sempre sabe quais são seus 

pontos fracos, pois os homens sempre estão nos 

testando. 

 

 Como agir: Exemplo: Se o cara recebe uma 

mensagem de mulher, só que você não aceita isso, 

porém viu, então deve antes de mais nada, observar 

pra ver se não é coisa mesmo de sua cabeça, e se 

caso ele esteja tentando te lesar, deixe claro que 

você espera a mesma reciprocidade que você dá à 

ele, mas dizendo tudo isso na maior naturalidade, 

nada de brigas, ou em tom de superioridade. 

 

Como evitar brigas por causa das redes sociais? 
Como curtidas, comentários e adicionar pessoas! 
 

 Resposta: Como tudo na vida, as redes sociais 

também possuem seus lados positivos e negativos, as 

pessoas podem usar tanto para o bem quanto para o 
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mal e cabe ao casal definir juntos quais serão as 

“regras”. 

 

 Como agir: Defina as regras, adicionar pessoas? 

Quem? Pessoas da família? Comentários em fotos na 

base do respeito? Curtidas deve-se saber usar o bom 

senso para com o parceiro... enfim, tudo isso deve 

ser bem definido e conversado para não gerar 

conflito. 

 

Gostaria de saber como fazer um homem se 
interessar por casamento? Estamos noivos a 2 anos 
e ele não toma iniciativa, como devo agir? 
 

 Resposta: Um homem não se interessa pelo 

casamento propriamente dito, mas sim pela ideia de 

ficar sem aquela mulher que ele tanto ama. Se este 

homem tem a escolha de se casar ou perder a mulher 

da vida dele, pode ter certeza que ele vai pensar bem 

melhor na ideia de se casar. Mas enquanto ele puder 

manter as coisas do melhor jeito para ele, assim ele o 

fará. 

 

 Como agir: Quer casar? Então se coloque em 

primeiro lugar! Sua vida pode esperar que outro 
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sujeito “decida” se vai ou não se casar com você? 

Quem é você para você? Ou o que pensa de si 

mesma, que prefere passar anos e anos sem saber 

qual é a perspectiva da sua relação? Se você tem seu 

sonho de constituir uma família, não permita que 

brinquem com seu coração e seja firme em seu 

propósito. Vocês têm um relacionamento e você não 

sabe para onde isso vai? Então é hora de perguntar, e 

caso ele responda com algo como “vamos deixar 

rolar, ainda é cedo, estamos novos, não temos 

condição financeira no momento”, ou qualquer outra 

desculpa, não pense duas vezes para começar a 

planejar e dar atenção a outros projetos seus que 

não tenham a ver com ele. Tenha certeza de que se 

ele te ama, vai dar um jeito rapidinho de começar a 

mostrar de verdade se está disposto a ter uma vida 

com você ou não, e sabe qual o melhor disso? Você 

não vai precisar passar anos cobrando isso, nem 

tampouco ficar sendo chata tentando ter essa 

conversa com ele. 

 

Como fazer um homem deixar de ter medo de 
relacionamento sério?  
 

 Resposta: Mas quem disse que eles têm medo de 

relacionamento sério? Tudo isso é desculpa deles 

para não se amarrar a você! 
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 Como agir: Aqui também é questão de agir com 

firmeza, você quer um relacionamento sério certo? 

Você já deixou isso bem claro para ele desde o 

princípio certo? Ele disse que tem medo? Então 

apresenta ele ao seu pé na bunda. Se ele está afim de 

curtir, que vá procurar a turma dele, você não tem 

que se submeter há nada por ninguém, é tudo 

questão de escolha e novamente, pode ter certeza 

que se ele gostar ele cede e mostra que ele é bem 

corajoso pra passar por cima do “medinho” dele. 

O que é preciso para se relacionar a distância? 
 

 Resposta: Muita paciência. 

 

 Como agir: Eu acredito que relacionamento deve ter 

convivência, conhecer os trejeitos do outro, e não 

ficar criando uma expectativa inalcançável na cabeça. 

Se você está num relacionamento à distância, defina 

um prazo para passarem a morar juntos, ou 

conversem e definam a frequência em que irão se ver 

e quanto tempo isso irá durar. Não aceite passar anos 

vendo uma pessoa uma vez por mês, você merece 

muito mais que isso! 
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Comecei a namorar recentemente e gostaria de 
saber como devo agir para que ele continue nessa 
vibe (de correr atrás, mandar mensagem, chamar 
para sair), porque estou me apegando e já sei pelo 
meu ex, que quando me apego o cara pisa... então... 
como agir, o que fazer para ele manter na sintonia 
de amor e carinho comigo? Como fazer ele se 
manter interessado em mim e nosso 
relacionamento?? 
 

 Resposta: Adoro esse tipo de pergunta! Sabe porque 

ele está interessado em você? Porque você mostrou 

para ele seu brilho, sua personalidade, está sendo 

autêntica e isso gera envolvimento e muita atração. 

 

 Como agir: Para manter o interesse de um homem, 

basta que você não se anule de forma nenhuma em 

nenhum momento do relacionamento. Você tem 

seus gostos, suas preferências, sua vida, seus planos, 

seus projetos, seus sonhos, e ele, para compartilhar 

tudo isso, saiba separar você e ele, lembre-se sempre 

que vocês são duas pessoas diferentes, duas vidas 

que estão juntas porque querem, se gostam e se 

curtem. Não é uma delícia pensar assim, sem aquele 

sentimento horrível de posse? Pode ter certeza que 
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esse é o segredo para a longevidade de qualquer 

relacionamento... fazer com que ele se mantenha 

sempre leve! 

 

Como ser uma mulher sabia em um casamento? 
 

 Resposta: Acredito que ser sábia, é saber que ele é 

homem, portanto, diferente de nós e devemos 

respeitar os limites de cada um. 

 

 Como agir: Mulher sábia, mantém sempre o respeito 

entre ambas as partes e trabalha sempre para o 

equilíbrio da vida à dois, não visando somente o seu 

ego ou carências afetivas, cobrando do parceiro algo 

que ela mesma deveria se dar! 

 

Como esquecer alguém que você namorou por 5 
anos e que terminou um noivado por WhatsApp? 
 

 Resposta: Acredito que o que você sinta nesse 

momento seja uma imensa raiva e se sinta lesada, 

mas acredite, muitas vezes são os livramentos que a 

vida nos dá! Uma pessoa que não se dá o trabalho de 

conversar pessoalmente e resolver as coisas como 
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homem, principalmente um relacionamento de 

tantos anos, não merece nem mesmo que você se 

lembre dela. 

 

 Como agir: Pense dessa forma: “Na vida, vamos 

cruzar com vários tipos de pessoas, e cada uma delas 

vai nos ensinar algo, seja na alegria ou na dor, e cabe 

a nós aceitarmos como cada um é, e levar a vida sem 

criar tantas expectativas”. Você quer esquecer esse 

ex? Então limpe seu coração. Apenas pense que 

existem pessoas que não estão mais alinhadas 

conosco e, portanto, o Universo dá um jeito de tirar 

de nosso caminho, principalmente quando 

aprendemos tudo o que tínhamos de aprender ao 

lado dela. 

 

Meu namorado se fecha muito, as vezes até me 
trata com frieza, diz que está na dele. Como fazer ele 
se abrir comigo? 
 

 Resposta: Entenda, ele é homem, e homem não tem 

essa facilidade em se abrir, justamente porque foi 

criado diferente de nós mulheres, que sempre fomos 

ensinadas a se abrir e conversar sobre nossos 

sentimentos e emoções. 

 



64 
 

 Como agir: Quando algum homem estiver na dele, 

não tente incomodá-lo, nem tente ser psicóloga dele, 

você não tem que fazer um papel que não é seu. 

Principalmente se ele não te pediu nenhuma ajuda, 

pois alguns homens até se ofendem se oferecemos 

ajuda a algo. Se ele estiver frio, deixe-o quieto e dê 

atenção às suas coisas. Pode ter certeza que quando 

ele estiver melhor, vai lhe procurar com até mais 

carinho que antes, pois ele vai sentir admiração por 

você tê-lo respeitado no momento em que ele estava 

introspectivo. 

 

Tem como se relacionar com um homem 
individualista e orgulhoso? 
 

 Resposta: Tem sim, mas você vai ter que ter muita 

paciência. 

 

 Como agir: Como falei, terá de ter muita paciência, 

muita firmeza e postura ao agir com ele, ou ele ficará 

pior ainda que já é! 

 

O que devo fazer quando o homem mostrar interesse 
por mim? 
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 Resposta: Não deve fazer nada! 

 

 Como agir: Se o homem demonstrar interesse, você 

pode retribuir com um olhar ou sorriso leve, apenas 

isso. Deixe o restante do trabalho com ele, afinal ele 

é homem e sabe exatamente como fazer para 

conquistar uma mulher e se ele não fizer, é porque 

não estava tão interessado assim! 

 

 

O que fazer para que ele não queira te trair? 
 

 Resposta: Eu sempre digo que a traição maior existe 

da sua parte, e quando acontece de fato a traição da 

parte dele, é porque há muito tempo você já estava 

se traindo, se anulando na relação. 

 

 Como agir: Seja sempre você, tenha sua vida 

independente e separadamente dele, curta o 

momento, mas não crie nenhum sentimento de 

posse com relação a ele, não se abandone jamais! 
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Se ele te mima, devemos mimar também? 
 

 Resposta: Claro, porque não, mas lembrando sempre 

de dosar com equilíbrio para não começar a fazer 

mais do que está recebendo. 

 

 Como agir: Muitas vezes o homem só quer que 

aceitemos os mimos que eles têm a nos oferecer, e 

devemos sim, aceitar, sorrir e tratar com carinho e 

gentileza cada gesto positivo que eles têm conosco, 

pois estimula a ele cada vez fazer mais e mais. 

 

Sexo: fazer ou não fazer, quando se ama? 
 

 Resposta: Depende do que você chama de amor... 

 

 Como agir: Se for fazer sexo quando se ama, e se é 

correspondido, sim, com toda certeza, faça muito! 

Agora, se for fazer sexo quando se ama, porém não 

se sabe das intenções do outro ou não está sendo 

valorizada como deveria, então, stop, e comece a se 

amar antes de mais nada! 
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Como fazer para despertar o interesse de um homem 
sem ser oferecida ou parecer desesperada? 
 

 Resposta: Muitas mulheres passam a impressão 

errada quando tentam fazer com que o cara note ela. 

Cuidado! De preferência, nunca queira conquistar 

ninguém, prefira sempre estar na posição de ser 

conquistada. 

 

 Como agir: Primeiro, seja autêntica, segundo, não 

tente forçar nada, pois os homens percebem até 

mesmo os gestos mais sutis de mulheres querendo 

chamar a atenção e isso acaba gerando uma péssima 

imagem, antes mesmo de acontecer qualquer coisa 

entre vocês. Eu tenho uma tática, está afim dele? 

Então tente esconder o máximo possível essa 

informação dele. Você pode se aproximar, com o 

assunto sobre política e um belo sorriso no rosto, 

mas jamais se declare para um homem, pelo menos, 

não antes de estarem no altar! 

 

Quando o namorado tem uma colega, mas que fica 
cheia de gracinha na minha frente, como agir? O que 
fazer? Falar? 
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 Resposta: De coleguinhas de namorado assim, muitas 

vezes temos que ser mais espertas que elas. 

 

 Como agir: Finja que não se importa, afinal ele está 

com você, e coloque-a no lugar dela sem medo, de 

um modo irônico, claro, sempre com humor. 

 

 

 

Um homem pode gostar de duas mulheres ao 
mesmo tempo, ou só fica com uma por 
conveniência? 
 

 Resposta: Sim, eles podem ficar com várias, e gostar 

de cada uma de um modo, mas apaixonado mesmo 

ele só será por uma. 

 

 Como agir: Como eu sempre bato na tecla, não aceite 

ficar com um homem que tem mais de duas 

mulheres, não aceite fazer parte do harém dele. 
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Como se comportar no início do relacionamento? 
Mandar mensagens ou esperar? Se eu não mando 
ele diz que sumi. O que fazer? 
 

 Resposta: Totalmente típico de homem que quer 

criar o padrão de você sempre ir atrás dele. 

 

 Como agir: Você quer fazer parte do padrão dele? 

Então não mande, principalmente no início do 

relacionamento, quando é o homem que deve 

trabalhar para conquista-la e não o contrário. 

Meu ficante ficou comigo, depois no mesmo dia 
passa com outra no carro, é traição? Existe traição 
entre ficante? Considerando que fica há mais de dois 
anos. 
 

 Resposta: Mas isso nada mais é do que vida boa que 

ele tem, pois existem mulheres que ainda se 

permitem ser usadas. Ok, se está bom para você 

assim, ótimo, mas se sua intenção é ter um 

relacionamento com ele, está indo pelo caminho 

totalmente oposto. 

 

 Como agir: Se vocês só ficam, então você não tem 

direito de cobrá-lo de nada, ou seja, não é traição. 
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Terminei com meu amor há uns cinco meses 
inicialmente eu achei que não queria mais, porém 
com o passar do tempo estou com saudades e 
carente, não consigo me envolver nem encontrar um 
cara bacana e ele sempre com promessas da boca 
para fora, mais não mudou em nada, não quero 
voltar com ele assim, o que eu faço?  
 

 Resposta: Mas isso nada mais é do que seu EGO 

querendo vê-lo atrás de você, e não amor, ou paixão, 

ou seja lá como queira chamar. 

 

 Como agir: Se ele só fala e pouco faz, significa que ele 

também está bem tranquilo em relação ao término, 

ainda mais por ter cinco meses. Pare de perder seu 

precioso tempo e se dê a chance de encontrar 

alguém que vá suprir seus anseios, deixe de criar 

ilusões com algo que já foi e use seu tempo de uma 

forma mais produtiva. Quando se libertar disso, verá 

que encontrará uma pessoa realmente bacana, mas 

você deve estar num bom momento consigo mesma 

se quiser ver mudanças acontecerem! 
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Ele está em um relacionamento comigo a dois anos, 
diz a todo momento que não quer casar, e cria vários 
motivos para terminar, dizendo que somente deseja 
a minha amizade, eu o deixo ir embora, me contento 
com a situação e tento seguir a minha vida, na 
mesma semana ele se arrepende de tudo que falou e 
não aguenta passa três dias sem a minha ausência o 
que devo fazer? Porque eu também cedo o momento 
das desculpas dele. 
 

 Resposta: Você quer criar um monstro? Pois continue 

assim e você terá um inferno! 

 

 Como agir: Essa resposta é bem ampla, pois pega 

vários aspectos que precisamos falar sobre os 

homens e os limites que as mulheres não colocam. 

Primeiro, um homem que está num relacionamento 

há dois anos, e diz com a maior cara limpa que não 

quer casar, está a fim de que? Continuar tirando o 

leite de graça, e uma mulher que aceita ouvir isso e 

ainda permanece com ele, aos olhos deste homem 

será completamente desvalorizada, pois ele vai 

pensar: “Nossa eu já disse que não quero casar, e ela 

continua comigo, devo ser muito gostoso mesmo! ”, 

e aí ele começa a relaxar na relação. Acredito que 
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nossa amiga da pergunta, já esteja passando por isso, 

pois é exatamente o que eles começam a fazer, 

passam a terminar por qualquer besteira, tudo pra 

poder aprontar nos momentos em “off” da 

namorada, e depois, sabe que ela cede fácil, por isso 

ele sempre repete o mesmo ciclo e assim será até 

que ela diga chega e imponha os limites. 

 

 

Neste ano tive um relacionamento relâmpago e 
muito intenso. Porque não deu certo? Porque o cara 
só queria me comer. Sofri muito, mas a ficha caiu. 
Não quero mais errar, quero relações dignas. O que 
faço para mudar essa realidade? 
 

 Resposta: Você antes de mais nada precisa se olhar 

como merecedora de um relacionamento digno, você 

acredita com todas as suas forças que merece? 

 

 Como agir: Quem define o modo como os homens 

irão nos tratar, é somente nós mesmas, e desta 

forma, devemos sempre nos colocar como sendo um 

prêmio e não um produto de supermercado. O modo 

como você se vê é o que muda totalmente o modo 

como os outros irão lhe enxergar, por isso, pense 
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nisso e veja se não está tendo pensamentos errados 

sobre si mesma. 

 

Como ser menos neurótica esperando um pedido de 
namoro em duas semanas conhecendo o carinha? 
 

 Resposta: Primeiro de tudo, porque esse desespero? 

A vida está tão ruim assim com sua própria 

companhia? Está entendendo o que quero dizer? 

Quando você está de bem com sua própria vida, você 

não passa a imagem de desespero e nem de 

ansiedade para o cara, pois como eu já disse, os 

homens sentem nossa energia e age de acordo com 

ela. 

 

 Como agir: Ocupe sua vida com o que mais gosta de 

fazer, saia com amigas e aproveite os momentos em 

que estiver com seu predileto, para levar as coisas 

mais leves, sem aquela pressão toda, e aí sim, você 

irá conseguir também avaliar se ele realmente está à 

sua altura e se te merece.  
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Como agir com um cara que só fala em sexo? 
 

 Resposta: Agir? Corra! 

 

 Como agir: Coloque-o no lugar dele, diga 

gentilmente, que as coisas acontecem devagar com 

você e que o respeito é fundamental. Se ele 

continuar insistindo, faça bom uso da resposta acima: 

suma! 

 

Como faço para deixar de ser boazinha? Perder a 
aparência, jeito, tudo que relacione a boazinha. Que 
os outros me vejam com mais força e não como 
alguém que pode ser pisada.  
 

 Resposta: Assumindo a verdadeira você... trazendo à 

tona toda sua força, coragem, determinação, firmeza, 

dignidade e respeito por si mesma. 

 

 Como agir: Defina que somente você é a responsável 

por sua vida e pelo modo como os outros te tratam e 

defenda os seus princípios, não permitindo menos do 

que você merece. 
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Se toda vez que o homem não chama uma mulher 
para sair quer dizer falta de interesse mesmo, ou se 
pode ser timidez ou algum bloqueio do lado dele? 
 

 Resposta: Geralmente é pura falta de interesse 

mesmo, mas como não posso generalizar nada, 

existem sim alguns homens que são um tanto 

travados, mas mesmo assim quando eles querem 

mesmo vão atrás. 

 

 Como agir: Independente se você o acha tímido, não 

queira fazer o trabalho que é dele, pois existem 

homens que fazem propositalmente o papel de 

tímido ou bloqueado, para manterem a mulher em 

seu arsenal, para saírem quando e se tiverem 

interesse. Ele ainda continua sendo o caçador, então 

deixe esse papel com ele! 

 

 

Como fazer meu ex não querer só sexo e sim um 
relacionamento sério? 
 

 Resposta: Mas porque ele iria querer voltar a 

namorar com você, se está tendo sexo de graça e 

ainda pode sair com quem quiser? 
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 Como agir: Se quer que ele peça pra voltar, não ceda 

mais sexo à ele, tenha firmeza do que você quer pra 

você e não deixe ninguém tirar essa força de 

convicção sua. 

 

Como seria o comportamento mais adequado de 
uma mulher solteira em um bar ou pub, esperar 
sempre pela atitude do cara (se já trocaram vários 
olhares)? 
 

 Resposta: Se já trocaram vários olhares, nada mais 

sensato do que o cara já ter chegado em você.  

 

 Como agir: Caso ele não tenha feito isso, 

experimente dar um sorriso leve e desvie o olhar. Eu 

não aconselho a chegar num homem, pois ele pode 

vê-la com outros olhos, claro, depende qual visão 

você espera que ele tenha de você. Se você estiver ali 

apenas para curtir, sem esperar nada em troca, então 

sim, você pode chegar nele sem medo. Agora se seu 

objetivo é conhecer alguém legal e ter um contato 

além da balada, então sugiro ser mais discreta, pois 

os homens se assustam menos assim. 
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Como fazer o ficante de 3 meses pedir em namoro? 
 

 Resposta: Primeiro, ele já sabe, desde o começo que 

você quer um relacionamento sério? 

 

 Como agir: Se ele já sabe, acredito que esse é um 

prazo excelente para alguém saber se quer ou não 

um relacionamento sério, então sugiro dar uma leve 

afastada dele para ver o que ele faz. Se nem assim ele 

demonstrar alguma atitude e você definitivamente 

não quer mais só ficar, então diga isso à ele, e 

procure quem esteja disposto a te dar o que você 

quer. 

 

Como lidar com a falta de confiança dele? 
 

 Resposta: Mas você disse certo, “dele”. Quem tem de 

lidar com isso é ele e não você. 

 

 Como agir: Diga exatamente o que falei acima e 

procure não ficar alimentando isso, não dê 

importância se ele confia ou não em você, apenas 

diga: “ Esse é um problema que você tem que lidar, 

eu confio em minhas atitudes e princípios, portanto, 

não posso fazer nada por você. ” 
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O que fazer quando o paquera que gostava muito de 
ti, começa a se afastar? 
 

 Resposta: Muitas vezes eles fazem isso 

propositalmente para ver se a mulher está tão 

interessada e vai se desesperar com o afastamento e 

geralmente eles conseguem o que querer, pois as 

mulheres entram num desespero enorme achando 

que o cara perdeu o interesse. 

 

 Como agir: Nem pense em ir atrás ver o que 

aconteceu, se ele se afastou, aguarde gentilmente 

em seu cantinho, e caso esse afastamento seja 

depois de marcar algo com você, então considere 

você a ser a próxima a sumir ok? 

 

 

Como voltar a confiar em alguém que já te 
decepcionou? 
 

 Resposta: Minha opinião? Confiança é como um 

cristal, uma vez quebrado já era. 

 

 Como agir: Cada pessoa tem um limite, um 

temperamento e, portanto, um sentimento 
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diferente, se você conseguir perdoar e seguir sem 

ficar remoendo, então está ok, agora voltar a confiar? 

Sinceramente não sei se é possível, mas tudo 

depende do ponto de vista de como os fatos 

aconteceram. 

 

Meu marido não me valoriza, segue a vida dele como 
se fosse um solteiro e ainda por cima é mentiroso, 
pior que moleque, temos duas filhas é tudo muito 
complicado.  Me sinto uma besta o que fazer? 
 

 Resposta: Será que ele não te valoriza, ou você quem 

andou se anulando? Vale uma bela reflexão, pois eu 

acredito piamente que os homens agem de acordo 

com nosso reflexo de quem somos para nós. 

 

 Como agir: Voltar a ser quem era antes de ter se 

casado e entrado nesse papel de esposa e mãe, que 

tira todo o brilho do relacionamento e de quem se 

anula para ser algo que não se é. 
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Por que homem se enjoa de relacionamento? 
 

 Resposta: Quando o homem diz estar enjoado, é 

porque aquela mulher por quem ele se apaixonou, 

mudou. Ela pode ter se anulado, ou estar empenhada 

em agradá-lo demasiadamente, e então ele relaxa e 

diz que está enjoado. 

 

 Como agir: Sempre, sempre, sempre esteja 

conectada com você mesma, não se anule por 

ninguém, aprenda a confiar na vida, sorria e leve a 

vida menos à sério, este homem não é sua vida, 

tenha sempre isso em mente. 

 

Ele voltou depois do gelo, e agora? Como agir? 
 

 Resposta: Se você utilizou a técnica do gelo, e obteve 

sucesso, então você já está mais autoconfiante para 

ser mais firme em seu relacionamento, visto que já 

teve provas que realmente funciona. 

 

 Como agir: Seja sempre firme com seus objetivos, 

seus propósitos e não permita receber menos do que 

você merece. 
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Como o homem reage diante de uma mulher 
moderna, que é liberal com sexo, não pega no pé, 
tem sua própria vida, é independente e não faz 
grandes dramas no relacionamento? Isso assusta 
eles? 
 

 Resposta: Depende, se ele não for um homem 

maduro, ele pode se assustar, pois moleques não 

estão acostumados com esse tipo de mulher, 

principalmente por não encontrar uma assim em 

cada esquina. 

 

 Como agir: Se você é uma mulher assim, então sabe 

perfeitamente com quais tipos de homem você deve 

se envolver e provavelmente sabe reconhecer 

exatamente os moleques. Mas cuidado, pois mesmo 

os homens mais maduros, muitas vezes podem 

confundir esse comportamento como uma mulher 

impossível e então eles se afastam. Lembre-se de ser 

sempre feminina acima de qualquer coisa e deixar 

com que o homem seja o caçador e não o contrário. 

Lembre-se, não é a mulher poderosa que afasta os 

homens, mas a mulher que não sabe como agir com 

eles. 
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Como lidar com a rejeição/pé na bunda? 
 

 Resposta: Acredito que as mulheres consigam lidar 

bem melhor com a rejeição do que os homens. Mas 

sempre fica aquele desejo incontrolável do Ego de 

querer que ele venha atrás se rastejando só para nos 

sentirmos melhor. 

 

 Como agir: Tente enxergar como um livramento e 

pense sempre assim: “Quem perdeu foi ele! ”. Saiba 

que na vida muitas coisas não tem uma explicação 

imediata, mas lá na frente acabamos por entender o 

porquê das coisas, então confie na vida, e veja como 

vai ficar bem mais fácil lidar! 

 

Como fazer o homem entender que nós mudamos e 
queremos valorizar o relacionamento? 
 

 Resposta: Isso me parece desculpa de homem 

quando quer colocar a culpa do fracasso do 

relacionamento na mulher. Você mudou? Porque, 

seja você mesma, não mude para agradar ninguém! 

 

 Como agir: Enquanto você ficar tentando convencer 

alguém de que “mudou”, mais essa pessoa vai exigir 
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de você, então não faça esforços inválidos. Entenda 

que quem gosta de você, vai ficar com você 

independente da maneira como você é. 

 

 

O homem nunca sofre por uma mulher? Eles nunca 
ficam com a vida empatada porque não aceitam um 
término? 
 

 Resposta: Mas é claro que eles sofrem, claro que eles 

ficam com a vida empatada, e acredito que eles 

sofram até mais que nós, pois quando um homem 

gosta, ele gosta de verdade e nós mulheres mudamos 

os sentimentos mais facilmente e muitas vezes 

confundimos o que realmente sentimos. 

 

Como fazer para estar disponível sendo que o 
coração ainda está preso ao ex? 
 

 Resposta: Simplesmente saia para se divertir, não 

parar sua vida por alguém também faz parte do ato 

de se valorizar, então apenas viva o momento e não 

recuse conhecer alguém legal mesmo que você 

acredite ter sentimentos pelo seu ex, que muitas das 

vezes confundimos quando na verdade, o que temos 

mesmo é um mero sentimento de posse. 
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 Como agir: Saia com amigas, sinta-se livre, leve e 

solta. Pense: “O que tem de errado em conhecer 

pessoas novas, bater um papo legal, se divertir, 

sendo que meu ex também está fazendo isso? ” Não 

permita se prender, viva os momentos, pois são 

únicos. 

 

Como fazer ele terminar com a namorada para ficar 
comigo? 
 

 Resposta: Veja bem, se ele tem namorada e está a 

traindo com você, o que te garante que ele não irá 

fazer a mesma coisa com você? Para mim homem 

que age assim não tem caráter. 

 

 Como agir: Como não mandamos em nosso 

sentimento, se mesmo assim você quiser que ele 

termine com a namorada, dê um prazo a si mesma e 

depois se afaste, pois se ele gostar mesmo de você, 

vai terminar, pois desculpas são só desculpas, quando 

o homem quer mesmo ele faz! 
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Todos os homens procuram depois de um tempo? 
Existe um padrão?  
 

 Resposta: Geralmente sim, podemos dizer que a 

maioria, em algum momento virá atrás nem que seja 

para checar se você ainda tem interesse nele. 

 

 Como agir: Se passou muito tempo e o cara voltou, 

então fique com seus dois pés atrás com ele, pois 

provavelmente ele só está checando, mas se caso ele 

voltou depois de algumas semanas separados, pode 

ser que ele queira retomar o relacionamento, mas 

preste muita atenção ao que ele faz e não ao que ele 

diz. 

 

Como fazer aquele homem negligente, voltar a dar 
atenção para o relacionamento? 
 

 Resposta: Homem negligente é o resultado de 

mulher que andou se anulando de algum modo no 

relacionamento.  

 

 Como agir: Simples, volte a dar atenção para você. 

Ele vai perceber que você anda mais reluzente e fará 
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questão de estar bem presente para descobrir o que 

você anda aprontando para estar assim. 

 

O que devemos fazer quando o cara não assume, 
mas também não me deixa seguir minha vida?  
 

 Resposta: Não existe isso de uma pessoa não deixar a 

outra seguir, você é responsável por sua vida e por 

quem permanece nela. 

 

 Como agir: Corte esse cara de sua vida 

completamente e você verá se não irá conseguir 

seguir. Provavelmente você anda dando alguma 

atenção, por isso ele não sai de cima do muro. Ele 

não quer assumir, então seja firme e exclua-o de sua 

vida, simples assim. 

 

Quando o homem termina com a namorada por ela 
se anular demais, e percebe que ela está vivendo sua 
vida e não o procurou. Isso faz com que ele mude a 
visão de fraqueza que tinha dela?  
 

 Resposta: Com certeza, mas não é ele quem muda a 

visão, mas sim ela que muda a energia, passando de 
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uma mulher fraca na visão dele, para uma 

independente e com brilho próprio, o que fascina 

qualquer um. 

 

 Como agir: Sempre aconselho à você que terminou 

recentemente e está um caco, faça uma forcinha mas 

tente ficar bem, tente sentir paz no coração, mesmo 

que no momento sua mente só venha com coisas 

negativas, ou tentando te culpar pelo fim, não entre 

nesses pensamentos, tenha sempre em mente que 

você é maravilhosa, merece somente o melhor, por 

isso confie na vida e se sinta bem! 

 

Gostaria de saber se um possível mal humor (um dia 
está tudo maravilhoso, no outro tudo péssimo) 
frequente do meu namorado pode ser para me 
manipular emocionalmente? 
 

 Resposta: Não muito frequente, mas sim, existem 

uma parcela de homens que usam essa “tática” para 

deixar a mulher uma barata tonta sem saber como 

agir, fazendo-a trabalhar pelo homem, achando que 

o problema dele é com ela. A outra parte realmente 

tem um sério problema de bipolaridade mesmo. 
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 Como agir: Se o seu amor tem esse sério 

“probleminha”, sugiro sempre deixá-lo quieto nesses 

momentos, afinal, você não tem culpa de nada para 

ficar aguentando os mau humores dele, concorda? 

Então se perceber que ele está de TPM, 

simplesmente vá fazer outra coisa, assistir um 

filminho, tomar um sorvetinho, enfim, ficar bem, 

afinal como eu sempre digo, cada um com seus 

problemas, você não tem que ser a psicóloga dele. 

 

Como devo agir quando meu ex passar por mim e 
fingir que eu não existo? 
 

 Como agir: Pagando exatamente na mesma moeda, 

ou seja, ignorando-o e fingindo que ele é um ser 

inexistente. 

Como eu sei que deixei de amar aquele babaca que 
tanto pisou em mim? 
 

 Resposta: Quando você lembrar, olhar e 

simplesmente não sentir mais nada, sabe aquele 

sentimento de indiferença como se ele fosse o 

padeiro? Pois uma coisa é fato, quando sentimos 

amor ou ódio, ainda significa que temos sentimentos, 

porque mesmo o sentimento negativo, ainda assim é 
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um sério indício de que tal pessoa ainda mexe com 

você, seja positivamente ou negativamente. 

 

 Como agir: Se você sente que tem sentimentos 

ainda, mesmo que negativos, então experimente 

praticar o perdão, até ver que não sente mais 

absolutamente nada, até você lembrar da pessoa e 

somente perceber que ela foi alguém que passou em 

sua vida, porém que agora é passado. 

 

 

Meu ex excluiu eu e toda minha família das redes 
sociais, devo fazer o mesmo? 
 

 Resposta: Geralmente quando o homem faz isso, é 

porque ele está com raiva de algo e também pra 

chamar atenção, então eu sugiro não fazer nada até 

ter certeza, porque homem sabemos que sempre 

voltam atrás nas coisas, mas nós mulheres devemos 

sempre ser firmes em nossas atitudes, afinal somos o 

barco que comanda a viagem, ou seja, os homens 

agem de acordo com nossas atitudes. 

 

 Como agir: Como eu disse, tenha certeza se quiser 

fazer o mesmo para depois não ter de voltar atrás. 
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Existem homens que não querem mais e também 
não falam isso? Se sim. Porque? 
 

 Resposta: É o que mais existe e isso podemos ver 

através das atitudes deles, quando começam a ficar 

negligentes com o relacionamento, alguns começam 

a vacilar propositalmente, a fim que a mulher 

coloque um ponto final. Cerca de 90% de todos os 

homens não conseguem terminar um 

relacionamento, seja por medo da mulher começar a 

chorar e por eles não saberem lidar com emoções 

extremas, então eles preferem agir como crianças, 

onde acabam lesando a outra pessoa, pois dessa 

forma eles não estão sendo honestos com a parceira. 

 

 Como agir: Se perceber que está insustentável a 

relação, que ele parece não ter mais respeito por 

você, ou se ele não faz questão mais nem mesmo de 

esconder traições, então esse é um sério sinal de que 

ele quer que você coloque um ponto final, e 

sinceramente? Coloque esse ponto final, pois pior 

que viver nesse inferno, é perder a sua dignidade 

tentando salvar algo que no fundo já acabou. 
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Como saber se estamos sentadas no banco de 
reserva? 
 

 Resposta: Se ele te dá perdidos, se ele demora a te 

responder, se ele só marca com você durante a 

semana e não nos finais de semana, se ele nunca 

toca no assunto relacionamento, enfim, se você 

sente que está sendo enrolada, provavelmente é 

porque está mesmo. 

 

 Como agir: Se está com essa sensação, sugiro que se 

afaste e não esteja disponível quando ele quiser, mas 

sim quando você puder e quiser, afinal, você tem 

muito valor para se entregar de bandeja assim para 

qualquer desavisado, certo? 

 

Posso ser direta e perguntar na lata o que ele quer 
realmente? 
 

 Resposta: Eu acredito que deixar as coisas bem claras 

desde o princípio seja o ideal, pois daí o cara vai 

saber qual seu limite, e até onde ele pode ir. 
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 Como agir: Você sabe o que você quer? De verdade? 

Está disposta a seguir firme nos seus propósitos? 

Então vamos supor que você queira um 

relacionamento sério e esteja conhecendo um cara 

bem bacana, que esteja te dando toda atenção e 

tudo está indo muito bem. É fato que uma hora vocês 

vão conversar sobre o que o outro espera. Nessa 

hora você deve e pode dizer que acha mais 

interessante ter alguém para compartilhar do que 

sair por aí na pegação e que não é isso que você 

procura. Só de você deixar claro o que você quer, ele 

vai saber, e provavelmente vai concordar e dizer que 

também está cansado dessa vida, porém você vai 

confirmar isso baseado nas próximas atitudes que ele 

terá com você. 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Capítulo 5 – Técnica do 
Impulso (bom para as 
casadas). 
 
Essa técnica é maravilhosa para quem anda com o 

relacionamento parecendo uma pedra de gelo, onde o 

homem não te nota mais, parece que nem olha para 

você, afinal ele já está tão acostumado com tudo, que 

parece que virou automático o fato desse relacionamento 

já estar estabelecido. Mas a técnica não ajuda só isso, 

mas também se você sente que ele anda frio com você, 

devido às brigas constantes e se você só quer apimentar 

seu relacionamento, tenho certeza que também irá te 

ajudar muito e talvez até mesmo criar um novo padrão 

em seu relacionamento e mudar a visão do modo como 

ele anda vendo você. 

 

Primeira tática: Fazer algo que ele queira 

 
Vamos supor que ele esteja te pedindo algo há um 

tempo, porém você não queria fazer por algum motivo. 

Vou dar um exemplo: Ele quer que você lave as louças, 
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mas você não quer lavar, pois já havia pedido para ele 

consertar tal coisa em casa e ele só está enrolando. 

Primeiramente você tem de entender que ele não é você, 

ele é homem e isso muda completamente a figura. Num 

primeiro olhar, não é que ele não queira fazer, ou esteja 

sendo negligente, mas ele pode estar com a sensação de 

que você queira mandar nele, e então ele enrola pra 

poder dizer que ele fez (o que você pediu) no tempo dele, 

ou seja, para ficar com a sensação de que quem manda é 

ele (coitado). 

É super infantil eu sei, mas infelizmente existem homens 

que crescem fisicamente, porém o cérebro... continua 

parecendo uma criança de nove anos. 

Ok, voltando a técnica, se você já está cansada de tanta 

picuinha e está sentindo que sua relação está se 

desgastando muito, então você vai colocar seu lindo 

orgulho de lado (afinal somos evoluídas, nós crescemos o 

cérebro, ufa), e vai fazer o que ele tanto te pede. 

Perceba que ele vai ficar até mesmo com um ar de 

surpreso, afinal ele já está acostumado com sua cara de 

bunda pra ele, só porque ele ainda não fez o que você 

pediu. 

Ei, homem é fácil de lidar, ele dança conforme a música e 

não você. Você, sem ao menos dizer uma palavra é capaz 

de conseguir exatamente tudo o que quiser de um 

homem, basta ativar os pontos certos nele. 
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Segunda tática: Mudando a sua energia 
 

Minha linda, esse é o ponto chave de toda técnica, pois, 

sem mudar a sua energia, você não vai modificar nada, 

porque ele vai continuar te olhando da mesma maneira, 

afinal, você continua igual (lembre-se, tudo começa de 

dentro pra fora). 

Antes, deixe-me explicar o que significa mudar a energia: 

Sabe você que já está cansada de reclamar com ele e não 

entende porque nunca funciona, acha que o problema é 

que ele não te ama mais, ou arrumou outra, ou está 

querendo terminar, enfim, você que vê milhões de 

motivos para se colocar pra baixo e está sempre com 

aquela energia ruim, aquela cara de insatisfação? Bom, 

agora que você sabe que o problema pouco tem a ver 

com você, mas sim com a imaturidade do seu querido, 

pode entender e levar como sendo uma coisa mais leve 

de ser resolvido, (basta agir como faria com seu filho de 

nove anos). 

Olhe-se no espelho e veja onde você pode caprichar 

todos os dias pra se sentir melhor. Nem que seja passar 

uma máscara básica ou aplicar um blush pra dar uma cor, 

coisa que não vai te tirar menos que dois minutos do seu 

dia, concorda? 

 

Essa inclusive é uma área onde os homens reclamam 

bastante, que quando conhecem a mulher, ele é toda 
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vaidosa, está sempre impecável, e agora ela mal coloca 

uma roupa mais caprichada ou faz uma chapinha no 

cabelo. Sim, os homens reparam isso, não no tipo de 

“serviço” que foi executado, mas no resultado geral, 

como estar com uma cara boa quando ele chegar, sim, faz 

uma enorme diferença uma mulher que se cuida para se 

sentir bem, de uma que só se cuidava para poder 

conquistar alguém e depois que consegue, se desleixa 

totalmente. 

O ponto crucial disso, é que você precisa fazer para se 

sentir bem, bonita, levantar o astral, sair na rua e se 

sentir gostosa consigo mesma e não querendo se 

esconder. 

 

Não estou dizendo que você precisa estar impecável o 

aguardando chegar todos os dias, não é isso, tanto que se 

você se sente bem apenas ao tomar um banho gostoso e 

passar um creme, então também está valendo. 

Agora como você está cansada de saber que os homens 

são caçadores, vamos apelar para a parte “animal” dele, o 

que seria isso? A sexualidade. 

O homem é um ser movido à visão, então porque não o 

instigar nesse quesito? Experimente espera-lo do 

trabalho usando um shortinho bem curto, ou talvez algo 

que deixe seus seios um pouco à mostra. Não exagere, 

apenas faça-o se lembrar de que existe uma mulher sexy 

com quem ele se casou. 
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Receba-o com um sorriso, sinta seu poder, sua força, 

queira se sentir gostosa e a dona de tudo. Se você mal 

espera ele chegar e já logo começa com as lamentações e 

reclamações do dia, experimente fazer diferente, 

experimente não dizer nada, ou esteja entretida com algo 

para seu prazer, como ver algum programa na TV, dando 

risadas, deixando com que ele perceba a mulher que tem 

(e claro, a sua roupinha sexy). 

Você tem de fazer ele te notar novamente como a 

namoradinha do começo, cheio de fogo e vitalidade. 

 

Terceira tática: O tesão dele começa na 
mente 
 

Lembra de quando vocês eram namorados? Era tão 

gostoso o fogo que pairava entre vocês, concorda? Então 

porque deixar isso morrer? 

Estimule o máximo que puder, para que ele se recorde 

durante o dia em que estiver longe de você e faça com 

que ele tenha muita vontade de ir pra casa correndo, 

sabendo que vai encontrar uma mulher interessante, sexy 

e sorridente. 
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Uma das maiores fantasias sexuais dos homens, é saber 

que ele tem em casa uma mulher, menina, safadinha, e o 

fato dele não saber qual delas vai encontrar em casa a 

cada dia, o deixa tremendamente excitado. 

Enfim, o que quero dizer é que você deve trabalhar sua 

energia diariamente para poder continuar passando essa 

imagem e, portanto, manter a faísca na mente dele. 

As mulheres que conseguem manter um casamento feliz, 

por anos, são as que sabem desse poder e o usam 

deliberadamente.  

Moldar a mente de um homem a seu favor, não pense 

que não é preciso fazer nada, pelo contrário, o trabalho 

maior realmente é nosso, já que o barco flui de acordo 

conosco. 

 

Portanto a chave essencial pra ter seu querido a seus pés, 

basicamente é sempre vigiar e moldar sua energia pra ser 

sempre interessante aos olhos não só dele, mas de todos, 

principalmente ao seus próprios olhos, que importam 

mais que qualquer um. 

Do que adianta você fazer tudo o que disse acima, se na 

realidade, está fazendo na busca de modificar algo e não 

para se sentir melhor, certo? 

 



99 
 

Qual é o Viagra Masculino da Paixão? 
 

Certa vez fiz uma “pesquisa” com vários homens e lhes 

perguntei o que na visão deles os deixavam fascinados 

em suas namoradas ou esposas, e sabe o que eles me 

disseram? Exatamente essa frase: “O fato dela não 

depender de mim para nada, me dá um frio na barriga de 

pensar em perde-la! ” 

Sim, o Viagra Masculino da Paixão é: Sua Independência! 

 

Quer ver um homem se desinteressar por você? Dependa 

dele para qualquer coisa. Aqui eu não estou falando da 

dependência financeira, que é uma das piores, mas eu 

digo exatamente de qualquer dependência, seja ela 

emocional, financeira, sexual, moral... 

Homens, são extremamente caçadores, eles têm de estar 

sendo estimulados o tempo todo, temos que deixar a 

mente deles trabalhando por nós.  

 

Sabe aquele homem que no início era completamente 

apaixonado por você, e fazia de tudo pelo 

relacionamento, mas que de uma hora pra outra esfriou e 

se afastou? Pois é, na maioria das vezes, você passou de 

independente emocionalmente para dependente, 

trabalhando, se anulando em prol daquela relação e 

daquele homem, o colocando num pedestal, como se ele 
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fosse a última criatura do mundo que pudesse estar com 

você. 

 

Ele, claro, sentiu isso de longe, e deu logo um jeito de se 

afastar, afinal, é muito chato ver uma pessoa melosa 

atrás de nós, mas isso você já sabe. 

 

Agora vamos supor que você tenha se casado, mas por 

alguma razão você parou de trabalhar, e, portanto, 

depende dele financeiramente até para comprar 

calcinhas. 

De cara ele já vai dar aquela relaxada, pois afinal, você 

está nas mãos dele, no começo ele pode até achar legal, 

mas com o passar do tempo, aquela mulher interessante, 

que agia, que tinha projetos, seus sonhos e seu próprio 

dinheiro, passa a ser um estorvo e ele começa a se 

cansar. 

 

Claro que existem os homens que simplesmente esfriam, 

pois não querem deixar a mulher chateada de dizer que 

está sem tesão nenhum pois ela não é mais a mesma. 

Mas na maior parte dos casos, os homens começam a 

tratar mal suas parceiras, e a partir de então começa-se 

um ciclo vicioso e muito triste. 
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A mulher começa a se achar menos, a se olhar no espelho 

e se sentir inferior, incapaz, mesmo que muitas das vezes 

seja a circunstância que cause tal dependência. 

O homem por sua vez, sente repulsa da mulher, mas não 

consegue explicar exatamente o motivo, e então tudo 

começa a desandar, pois ele começa a se interessar por 

outras coisas, que não ela e o relacionamento. 

 

Se você se encontra numa situação assim, sugiro 

sinceramente que procure mudar isso o mais breve 

possível e não só pelo seu relacionamento, mas 

principalmente por você. 

Caso você não possa por algum motivo ter sua própria 

independência, tente ficar calma, e pense que isso vai 

passar o mais breve possível, porque vai. Não deixe se 

abater, ou pense que é menos ou inferior, pois a vida 

muitas vezes nos surpreende com coisas que nem 

imaginávamos passar, mas com toda certeza estão ali 

para nos fazer crescer. 

 

Ao ter sua própria independência, a mulher torna-se 

muito mais interessante aos olhos dos homens, pois eles 

enxergam o dinheiro como uma das formas mais 

importantes de se prender uma mulher, e quando ela não 

precisa do dinheiro dele, cria-se uma faísca na mente dele 

incapaz de se apagar. 
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E você já reparou que uma coisa está ligada à outra? Por 

exemplo, se uma mulher tem seu próprio dinheiro, logo, 

ela não se permite dominar, pois não aceita ser tratada 

de uma maneira diferente da que ela acha que merece. 

Óbvio que isso não é regra, pois existem sim as mulheres 

que trabalham, e mesmo assim agem absurdamente 

dependente dos homens, muitas vezes inclusive, 

sustentando-os, deixando-os completamente com o 

poder nas mãos, inclusive da parte financeira que 

pertence à ela. 

 

Dessa forma, esteja certa de uma coisa: A melhor coisa da 

vida é a liberdade, seja ela qual for. Então por nenhuma 

razão permita que lhe tomem isso, por mais apaixonada 

que esteja, por mais feliz que esteja com seu 

relacionamento, observe os momentos de felicidade 

plena, e veja quais são os pontos que você anda se 

valorizando, pois é sempre isso, o seu valor que 

transforma e te faz ter a vida que sempre sonhou! 


