
salve seu relacionamento

  Desafio 
   do amor

em 15 dias



Apesar das dificuldades, parecia tudo um sonho!
Vocês compartilharam as alegrias, trabalharam
juntos para conquistar aquilo que queriam, se
apoiaram em momentos difíceis.

Você se sentia mais forte porque sabia que tinha um
amor sincero e verdadeiro ao seu lado.

 
 

Introdução
Você tirou a sorte grande e encontrou o amor da
sua vida, sua alma-gêmea. Você e seu parceiro eram
muito felizes. As pessoas ao seu redor diziam que
vocês eram feitos um para o outro.

 
 



Você tinha certeza que
o romance seria eterno!
Infelizmente as dificuldades do dia a dia e a rotina
entraram aos poucos no relacionamento de vocês.
Antes as conversas eram fáceis, agora vocês são como
dois estranhos vivendo debaixo do mesmo teto.

Vocês ainda falam sobre trabalho, dinheiro, filhos…
mas não conversam mais sobre vocês dois. E você nem
mesmo lembra qual foi a última vez que saíram para
jantar ou que viram um filme juntos, comendo pipoca
no sofá da sala.

Infelizmente, as brigas e os desentendimentos estão
aumentando nos últimos tempos. Onde está a
paciência e a compreensão que vocês costumavam ter
um com o outro?

Você sabe que ama e é amada, mas se sente
magoada com o abismo que a rotina está criando
entre você e seu companheiro. Tudo que você deseja é
ter o romance e a cumplicidade de volta na relação.

 
 



Saiba que você não está sozinha: é uma realidade
comum para muitos casais. 

O hábito da convivência e a rotina acabam fazendo
com que as pessoas esqueçam que o relacionamento
é como uma planta que precisa ser regada todos os
dias.

 
 



O lado bom é que existe uma solução para isso.
Resgatar o seu relacionamento só depende de você.

É apenas uma questão de mudar o seu mindset, que
irá levar a uma nova postura. Isso irá fazer com que
você possa salvar o seu relacionamento.

 
 

Resgatar seu relacionamento
só depende de você! 

 

E se eu dissesse que você pode voltar a ter os dias
cheios de amor e paixão em 15 dias?



Foi pensando em ajudar pessoas que querem recuperar
o romance e resgatar o relacionamento que elaborei o
Desafio do amor: como resgatar seu relacionamento em
15 dias 

Meu nome é J. Fernandes e há 10 anos eu ajudo casais a
recuperar a relação que tinham antes que os problemas
e os distanciamentos surgissem.

No Desafio do amor: como resgatar seu relacionamento
em 15 dias  eu vou oferecer questionamentos, insights e
tarefas que desenvolvi como especialista em recuperar
relacionamentos. 

Tudo de forma gratuita para que você possa voltar a
ter o relacionamento ideal repleto de paixão,
companheirismo e felicidade.

 
 



O Desafio do amor: como resgatar seu
relacionamento em 15 dias é uma jornada que
faremos juntos!

Diariamente eu irei orientar você através de
reflexões, tarefas e conversas para que você possa
ter uma mudança de atitude e se sinta confiante
para resgatar o seu relacionamento.

Nós vamos entrar em contato e as minhas
orientações serão direcionadas para resolver os
problemas que você está enfrentando no seu
relacionamento.

 
 

O que é o Desafio do amor?
 
 



Ter clareza para entender as diferenças e se
tornar mais acolhedora com o seu
companheiro;

Se comunicar e dialogar sem julgamentos e
nem acusações, que são os verdadeiros
responsáveis pelos desentendimentos

Desenvolver métodos para vencer a rotina,
reviver o romance e despertar a admiração
do seu parceiro;

Criar um ambiente de convivência agradável
e com harmonia familiar

 
 

No Desafio do Amor você
vai aprender a:

 
 



“Estava me sentindo desanimada e sem energia
para mudar. Mas pude perceber que todas as
coisas que me incomodavam eram, de alguma
forma, responsabilidade minha. Hoje posso dizer
que me encontrei novamente. Já consegui realizar
meus objetivos e estou à procura de muitos outros”
- Carol, 2020

Veja os depoimentos de pessoas que,
com a minha orientação,
encontraram forças para mudar e
hoje se sentem felizes e completas:

 
 
 



““Há 3 anos, mesmo quando eu me sentia mal,
meu marido mal demonstrava preocupação.
Mas depois do processo por que passei, as
coisas mudaram e hoje ele cuida de mim como
se eu fosse seu maior tesouro. Nós dois
aprendemos a nos valorizar mutuamente. Mas
eu sei que ele só mudou porque eu mudei. Muito
obrigada por ter me ajudado a salvar meu
casamento e minha família.”
Ana, coachee, 2020

“Obrigada por ter me ajudado a ter mais clareza e
enxergar aquilo que me impedia de crescer. Hoje
me orgulho das minhas decisões e da pessoa que
me tornei.”
- Jaqueline, 2020
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