
 

APRENDENDO A RECONQUISTAR O(A) EX 
 
SEU RELACIONAMENTO TERMINOU, E AGORA? 
 
Sempre que entramos em um relacionamento com aquela pessoa especial, a qual mexeu 
com nossos sentimentos,  tudo nos parece maravilhoso, simples e perfeito. Nos pegamos 
sorrindo o tempo todo, cantarolamos canções baixinho pensando no quão feliz estamos. 
Porém, como nem tudo são flores, é normal que com o tempo surjam diferenças que nem 
sempre são toleradas pelo(a) parceiro(a). Isso é tão comum que muitos relacionamentos 
chegam ao tão temido término. É amargurante, nossos dias já não são mais tão alegres, 
sorrir se torna uma tarefa árdua e as coisas parecem não mais nos fazer sentido. Nos 
sentimos perdidos sem a pessoa amada. Ficamos muitas vezes sem entender o porquê do 
relacionamento não ter dado certo. Em diversos momentos nos pegamos pensando no(a) 
ex, querendo voltar, pensando no que pudemos ter feito de errado. 
Nesse artigo vou te guiar pelo (nem tão) tortuoso caminho para recuperar seu 
relacionamento e te mostrar a Fórmula da Reconquista do seu amor! 
 

ENTENDENDO O QUE PODE TER DADO ERRADO 
Para que você tenha seu/sua ex de volta, primeiro você deve entender o porquê do 
relacionamento ter acabado. “O que eu fiz de errado?”. Essa é uma pergunta que 10 em 
cada 10 pessoas faz a si mesmo no fim do relacionamento. É extremamente normal se 
sentir culpado nessa situação. São diversos fatores que influenciam em um término de 
relacionamento, tais como: 

 Ciúme excessivo; 

 O parceiro é muito grudento; 

 Falta de afinidade entre os dois; 

 O relacionamento cai na rotina; 

 O(A) parceiro(a) trabalha demais e não tem tempo para o namoro... 

 As razões para o relacionamento ter acabado são as mais variadas. O que você deve 
aprender é que ninguém é perfeito e que as diferenças sempre vão existir. Ninguém é 100% 
compatível, mas isso não é motivo para que duas pessoas não fiquem juntas! Então aceite 
esse fato, levante a cabeça e repita para si mesmo(a): “Vou corrigir minhas falhas e mostrar 
que posso ser uma pessoa melhor e vou reconquistar meu ex!” 

 
QUAL A MELHOR FORMA DE RECONQUISTAR O(A) EX? 

Você provavelmente está cansado(a) de tentar se reaproximar de seu/sua ex com as velhas 
táticas de sedução e falhar em cada tentativa que faz. Isso te aborrece, pois você quer mais 
que tudo seu amor de volta e nada mais parece dar certo. A esse ponto você deve estar 
duvidando  de sua capacidade e pensando em desistir. Saiba que nem tudo está perdido, 
você terá a chance de reaver a pessoa que tanto ama. 
Utilizando este método você verá, de uma maneira simples e objetiva, seu amor voltar para 
você e tudo será novamente  da forma que era antes e você não se sentirá mais 
angustiado(a) por ter perdido o amor da sua vida e poderá retomar os planos que ambos 
faziam juntos!  



 
Tenha seu amor de volta em seus braços, você não ficará mais sozinho(a), sua vida vai 
voltar a fazer sentido. Saiba tudo sobre essa novidade incrível que vai mudar sua opinião 
sobre métodos de reconquista.  

 


