3
FASES
DA RECONQUISTA
AS

É um prazer te ter por aqui.
Antes de mais nada, gostaríamos de
agradecer pela oportunidade que você
está nos dando de te ajudar a
entender mais sobre a reconquista
para ter mais chances de reatar com a
pessoa que você tanto ama..
Neste E-book vamos te contar as 3
fases que toda mulher que quer ter
sucesso na hora da reconquista deve
seguir.
E já vamos te dizendo logo de cara:

POUQUÍSSIMAS MULHERES SABEM
QUE ESSAS FASES EXISTEM, E É
POR ISSO QUE MUITAS FRACASSAM
QUANDO TENTAM TER O EX DE
VOLTA.

O DESESPERO É O SEU
MAIOR INIMIGO.
Na maioria das vezes, as mulheres
agem de forma impensada, levadas
pelo desespero e pelo pavor que
sentem ao imaginarem que podem
perder o amor da vida delas para
sempre.
E é nesse momento que acabam
trocando os pés pelas mãos.Elas
imploram,
suplicam,
prometem
mundos e fundos em troca de
continuarem a relação.
Se você tomou alguma atitude no calor
do momento, como ligar, mandar
mensagens ou até mesmo falar com os
amigos e parentes dele pedindo para
ajudarem a fazê-lo mudar de opinião,
deve ter percebido que a situação só
piorou.

Quando o assunto é reconquista, você
precisa tomar as atitudes certas,
colocar a sua cabeça no lugar e agir
com calma.
Estamos falando de você seguir uma
estratégia, pois agir de forma
impulsiva só vai fazer com que o seu
ex se sinta sufocado e se afaste cada
vez mais.

NO MOMENTO EM QUE VOCÊ
DESCOBRIR QUAIS SÃO ESSAS
3 FASES, VAI FINALMENTE AGIR
DA MANEIRA CERTA PARA TER
O SEU EX DE VOLTA.

Ao final deste E-book, você vai saber o
que fazer para despertar nele a
vontade de voltar correndo para os
seus braços, disposto a seguir em uma
relação onde vocês dois vão ser muito
felizes.
Saber as fases certas da reconquista é
uma grande oportunidade de ver onde
você esteve errando durante todo o
processo em que está tentando reatar
o relacionamento.
E se o seu término foi recente, melhor
ainda

ESSA É A SUA CHANCE DE JÁ COMEÇAR DO
JEITO CERTO, SEM COMETER OS ERROS
GRAVES QUE SÓ VÃO TE AFASTAR DELE

E não se preocupe.
O que eu vou te ensinar não é nenhum
conteúdo decoreba que já podem ter
te ensinado por aí.
São informações preciosas que podem
determinar se você vai ou não
reconquistá-lo.

MUITO PRAZER, SOMOS O
CÉREBRO MASCULINO!

Caso você não nos conheça, ou saiba
apenas um pouco sobre a gente,
achamos que já está na hora de nos
apresentar!
Somos uma equipe especializada em
relacionamentos que há mais de 10
anos trabalha no ramo.
A nossa empresa foi fundada pelo
especialista em relacionamentos com
maior experiência no país, Alexandre
Chollet.

Começamos em 2009, quando demos
vida ao Blog Cérebro Masculino, que aos
poucos, foi se tornando um dos maiores
blogs de relacionamento do país.
Hoje, ele já conta com mais de 2.000
publicações sobre os mais variados
temas que envolvem relacionamentos.
Quando percebemos a dimensão que o
nosso Blog estava tomando, vimos que
tínhamos a oportunidade de ajudar um
número muito maior de mulheres.
E foi aí que decidimos criar treinamentos
focados no desenvolvimento pessoal e
em garantir às nossas alunas que
encontrassem a felicidade dentro de
um relacionamento em que fossem
amadas, respeitadas e valorizadas.

Desde o começo, a nossa missão sempre
foi a de ensinar relacionamentos
maduros, saudáveis e duradouros para
mulheres.
E de lá pra cá, motivados por essa
missão, já tivemos a oportunidade de
ajudar mais de 32 mil mulheres em
todo o país a conquistarem o
relacionamento que sempre sonharam.
Sem falar no Youtube e no Instagram,
onde os nossos conteúdos ajudam
diariamente centenas de milhares de
mulheres.

Agora, queremos usar toda a nossa
experiência para te ajudar a seguir pelo
caminho mais seguro possível na hora
da reconquista.

Não queremos que você cometa os erros
que milhares de mulheres cometem
todos
os
dias
quando
tentam
desesperadamente reatar com o ex.

AQUI, NESTE E-BOOK, O NOSSO
OBJETIVO É TE FAZER PERCEBER
QUE EXISTEM FASES QUE VOCÊ PODE
SEGUIR SE QUISER REALMENTE
VOLTAR A REESCREVER A HISTÓRIA
DE AMOR QUE VOCÊ E O SEU EX
TIVERAM.

Entendemos que o momento da
separação
não
é
nada
fácil,
principalmente se vocês tinham planos e
sonhos, e é por isso que estamos aqui
para te ajudar.
Ao escolher reconquistá-lo, você se
mostra uma mulher determinada e nós
já te admiramos por isso.
E não importa o que as pessoas ao seu
redor possam estar dizendo, apenas
você sabe o que significa ter o amor da
sua vida de volta
Esperamos de verdade que você possa
aproveitar tudo o que vamos te ensinar
por aqui.

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA NESSA.

VAMOS LÁ!

FASE 1

FAÇA ELE TE DESEJAR
NOVAMENTE

Um casal se separa quando pequenos
problemas ou um grande problema
tornam insustentável a continuidade da
relação.

Só que junto a esses problemas, o
término acontece também porque o
desejo deixa de existir.
Principalmente se foi ele que quis pôr um
fim à relação.

ALGUNS SINAIS QUE PODEM MOSTRAR SE
ELE PERDEU O DESEJO POR VOCÊ SÃO:
-Durante a relação, ele já não era tão
carinhoso, não te tocava mais tanto
quanto antes.
-Não mostrava mais interesse em fazer
sexo.
Já se foi alguma atitude sua que causou a
separação, o desejo que ele sentia por
você deixa de existir para dar lugar a
mágoa, a decepção e a tristeza.

PENSA COM A GENTE:
A RECONQUISTA NADA MAIS É DO
QUE UMA NOVA CONQUISTA.

Só que agora, é preciso levar em conta
que vocês tiveram uma história juntos e
que passaram por problemas que
levaram não só ao fim da relação, mas do
desejo também.
Se você quer que ele te deseje
novamente, precisa trocar a imagem
negativa que ele ficou de você quando
terminaram.
É por isso que você precisa mostrar para
ele que é aquela mesma pessoa que ele
conheceu e desejou no passado.

RESGATE AQUELA MULHER
DO COMEÇO DA RELAÇÃO.

O DESEJO É O INÍCIO DE TUDO
Não podemos falar em reconquista
sem falar de desejo.
Pois se ele não sente mais aquele
desejo ardente que sentia durante a
relação, como vai querer voltar?
Você compraria um carro sem se
interessar por ele?
Não!
Você primeiro se interessa pelo carro
e depois vai analisar se deve ou não
comprá-lo.
A mesma coisa ocorre na
reconquista.

O desejo é a primeira coisa
que vai fazê-lo pensar em se
reaproximar de você.

Se esse desejo deixou de existir, você
precisa traçar uma estratégia para
que ele reapareça.
E sim, como estamos falando em
desejo, é muito provável que ele se
manifeste de forma sexual.
Se em um primeiro momento ele
mostrar interesse apenas em transar,
não ache que isso é um péssimo
sinal, mas cuidado!

Esse desejo sexual precisa evoluir
para algo mais forte, pois senão ele
apenas vai te ver como aquela ex que
sempre está disponível quando ele
quiser ir para a cama.

É POR ISSO QUE
PARA EVOLUIR ESSE DESEJO
PRECISAMOS SEGUIR PARA A FASE 2.

FASE 2

TRANSFORME O DESEJO
EM PAIXÃO

TRANSFORME ESSE DESEJO EM PAIXÃO
Depois de ter despertado o desejo
dele por você, está na hora de seguir
para a fase 2.
Esse desejo precisa se transformar
em paixão.
Muitas pessoas costumam confundir
o desejo com a paixão, mas não.
Elas são coisas diferentes!

Como já falamos na fase anterior, o
desejo se manifesta principalmente de
forma sexual, e é durante a paixão
que começamos a sentir uma
profunda admiração e aquela vontade
de nos relacionarmos amorosamente.
É na fase da paixão, inclusive, que não
conseguimos tirar a pessoa que
estamos gostando da cabeça e
sentimos
várias
mudanças
de
comportamento.

QUEREMOS QUE VOCÊ SE
LEMBRE DE QUANDO ESTEVE
APAIXONADA PELO SEU EX.

Aposto que você não conseguia se
concentrar nas atividades do dia a dia,
se sentia ansiosa e só de pensar nele
já sentia um frio na barriga.

É ASSIM QUE A PAIXÃO
FUNCIONA!
Por isso, você precisa transformar
esse desejo que ele vai voltar a sentir
por você em uma paixão.
Pois só assim ele vai começar a
considerar de fato um retorno com
você.
Recapitulando:
Desejo: Ele sente vontade de se
reaproximar.
Paixão: Ele começa a pensar em
voltar com você.

E AÍ, DEPOIS QUE ELE VOLTAR A SE
APAIXONAR, NÃO VAI CONSEGUIR
TE TIRAR DA CABEÇA.
Depois que ele voltar a se apaixonar,
não vai conseguir te tirar da cabeça.
E vai procurar formas pra te encontrar
e estar por perto.
E é justamente dessa abertura que
você precisa para seguir para a fase 3
e
completar
o
processo
da
reconquista.
Pois como toda paixão que não
evolui, uma hora acaba.

FASE 3

FAÇA A PAIXÃO EVOLUIR
PARA O AMOR

Depois de deixar o seu ex apaixonado
outra vez por você, é necessário atar
os nós para criar um laço de conexão
profunda entre você e ele
.Como vocês já viveram uma história
de amor, você tem um ponto a seu
favor.
O amor é algo difícil de se encontrar,
ao contrário da paixão.
Ninguém ama uma pessoa de uma
hora para outra.
É necessário tempo para que o casal
de
apaixonados
compartilhe
experiências e se conheçam bem ao
ponto de começarem a se amar

COMO ELE JÁ TE AMOU UMA
VEZ, PODE MUITO BEM TE
AMAR NOVAMENTE.
Lembre-se que durante esta fase, ele já
vai te enxergar de uma forma muito
melhor daquela que te enxergava
quando acabaram.
Ele já vai ter voltado a te desejar e
aquela paixão ardente já vai ter sido
reacendida.
Nesta fase, é preciso usar tudo o que
estiver a seu alcance para que que
vocês criem uma conexão profunda
novamente.

Invista em uma boa comunicação, no
respeito, na empatia e sempre se
mostre uma mulher disposta a mudar
comportamentos negativos.
Exemplos
de
comportamentos
negativos podem ser orgulho, ciúme
excessivo ou cobranças indevidas.
Inclusive, alguns desses que citamos
podem ter contribuído para que vocês
acabassem a relação.
Se você não mudar essas atitudes, vai
acabar fazendo com que ele pense que
voltar com você é o mesmo que voltar
para o mesmo relacionamento de
antes, com os mesmos problemas

APROVEITE ESTA FASE
PARA CRIAR CONFIANÇA
Faça ele perceber que tudo vai ser
diferente agora.
Assuma atitudes que façam com que o
seu ex se sinta bem e mostre a ele que
você se importa com as coisas que
estão acontecendo ao redor dele.

OBRIGADO!

Nós te agrademos muito por ter
chegado até aqui e ter lido todo o
conteúdo deste E-book.
Espero de verdade que o as
informações passadas aqui possam te
ajudar a não cometer mais erros nas
suas tentativas de reconquista.
Essas 3 fases são desconhecidas pela
grande maioria das mulheres e é
justamente por não saberem da
existência delas que mais de 90% das
mulheres fracassam quando tentam
voltar com o ex.

NO ENTANTO, VOCÊ PRECISA
SABER DE UMA COISA...

É muito importante conhecer as fases
da reconquista para saber como agir
de forma correta na hora de tentar
reatar a relação.
Agora você já entendeu que não deve
tomar atitudes impensadas para
reconquistá-lo.
Só que mais importante do que
conhecer as fases da reconquista, é
saber exatamente o que fazer em cada
uma delas para ter o seu ex de volta.
Em cada uma dessas fases, uma região
do cérebro conhecida como Área de
Apego libera um conjunto de
hormônios.

E ESSA REGIÃO NÃO LEVA O
NOME DE ÁREA DO APEGO À TOA.

Sem que esses hormônios sejam
liberados, é impossível uma pessoa
sentir desejo, se apaixonar e amar
alguém.
Eles são tão importantes que chegam
até a definir se uma relação vai ser
duradoura e se o casal vai ser fiel um
com o outro.
Sem saber como fazer com que o
cérebro do seu ex ative esses
hormônios, é impossível prosseguir
durante as fases da reconquista.

E É EXATAMENTE AÍ
QUE PODEMOS TE AJUDAR.

Existe um método cientificamente
comprovado conhecido Química da
Reconquista, que é capaz de ativar
esses hormônios nas fases certas da
reconquista.
Através de um modo prático e
bastante simples, você vai gerar nele
reações extremas de desejo, paixão e
amor.
Seu ex vai sonhar dia e noite estar ao
seu lado outra vez.

VAI PERCEBER QUE ACABAR A
RELAÇÃO FOI O MAIOR ERRO DA
VIDA DELE.
E vai estar disposto a lutar de todas as
formas pela felicidade de vocês dois,
fazendo coisas que nunca fez antes na
relação só para que vocês nunca mais
se separem.

E NÃO IMPORTA SE O TÉRMINO
DE VOCÊS FOI FEIO...
SE VOCÊ TROCOU OS PÉS PELAS
MÃOS E AGIU DE FORMA
IMPENSADA...
OU SE ELE JÁ ESTÁ CONHECENDO
OUTRA.

A QUÍMICA DA RECONQUISTA
FUNCIONA EM TODOS OS CASOS,
REVERTENDO SITUAÇÕES QUE
PARECEM IMPOSSÍVEIS.
Tudo sobre como você pode colocar
em prática esse poderoso método para
fazer com que o seu ex passe a ficar
viciado em você e obcecado com a
ideia de vocês voltarem, nós te
explicamos no nosso E-book
Reconquiste Seu Ex.
Para ter acesso agora mesmo a todo
esse poder, você só precisa clicar no
botão abaixo.

QUERO APRENDER A
QUÍMICA DA RECONQUISTA

