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Geralmente quando falamos de “resgate”
do relacionamento a primeira coisa que
vem a nossa cabeça é recuperar o
casamento de volta, nosso cérebro neste
momento bloqueia a parte "digamos
racional” e passamos a agir sem pensar
muitas das vezes, e acabamos não vendo
coisas que realmente devemos ver.
Eu Adriana Benites como Especialista da
saúde e bem estar do casal meu foco e
minha opinião é que o ideal não é focar
em resgatar um relacionamento e sim
criar um novo relacionamento.
Quando o relacionamento esta
desgastado, e o casal quer “resgatar” o
seu relacionamento, tem que haver um
motivo muito forte para o casal
conseguir o seu objetivo final, e para
ajudar a você resolver isso, primeiro
temos que identificar a causa, o motivo
em que ele ou ela queira permanecer
juntos, e o motivo em que levou essa
situação a este desgaste.

“O tempo é a coisa mais preciosa que
temos em nossa vida, não devemos
desperdiçar nosso tempo sendo infelizes,
com uma pessoa que não te completa”.
Então valorize quem tem ama, e ama
mais ainda estar disponibilizando o
tempo precioso dele (a) com você!
pensem nisso!

O que seria
“resgatar” um
relacionamento?

E - B O O K

Reflitam

Os 14 pontos mais
recorrentes que levam as
pessoas a quererem
continuar com o
relacionamento
1- O investimento já feito na relação.
A pessoa começa a ver tudo o que fez pela
outra, sendo financeiro, o tempo que
disponibilizou para o parceiro ou a
parceira. 
2- Responsabilidade com a família.
Quando se tem medo ou receio do que a
família, amigos ou qualquer pessoa iria
pensar, falar ou criticar. Ou seja, a pessoa
fica com receio do que outras pessoas iram
dizer e taus.



3- Medo da incerteza sobre o que virá
depois.
A pessoa passa a ter medo de acordar e
ver que a rotina da vida dela mudou. Que
ela terá que dormir sem aquela pessoa,
fazer as coisas longe daquela pessoa, e
tudo mais será diferente.
4- Problemas de logística 
 A pessoa fica preocupada, (onde morar,
como dividir bens etc.). 
Para onde a pessoa vai, onde vai morar, a
divisão de bens e etc.
5- Aspectos positivos da personalidade do
parceiro.
Por mais que a pessoa não seja aquela
pessoa boa pra você, o seu cérebro faz
pensar que é bom, e faz você enxergar só
as qualidades. 
6- Intimidade emocional alcançada.
Quando a pessoa tem muita intimidade
com o parceiro ou parceira, e acaba
ficando com medo de não conseguir
encontrar nenhuma pessoa ou que tenha
que conquistar tudo de novo e isso dá
trabalho. 
7- Momentos de prazer vividos com o
companheiro. 
Quando ela fica presa ao passado e não
aceita se separar devido a terem passados
juntos por momentos prazerosos.

8- Os filhos.
Quando falam que não se separam por
causa dos filhos, ou pelo menos dão essa
desculpa.
9- Dependências financeiras 
Quando se depende financeiramente do
parceiro ou parceira.
10- Comodismo 
Quando se pensa que arrumar outra
pessoa vai dar trabalho tudo de novo.
11- Esperança de mudança
Quando se tem esperança de que a outra
pessoa vai mudar e vai dar tudo certo.
12- Culpa
Quando a pessoa se culpa pelo
relacionamento estar ruim. A pessoa se
culpa por algum motivo, como se estivesse
fazendo algo de errado.
13- Medo de ficar sozinho (a) 
Quando a pessoa depende sempre de
alguém para fazer qualquer coisa, quando
ela não se vê fazendo nada sem o parceiro
ou parceira, como se seu mundo fosse
vazio. 



Vamos começar a ter certeza do que você
quer, olhe cada taça, eu vou explicar cada
uma delas.
1- A primeira taça mostra um
relacionamento quando esta tudo bem.
2-A segunda taça representa um
relacionamento onde tem muitas coisas
ruins, muito momentos de brigas e
desentendimentos, quando o
relacionamento está (desgastado).
3- A terceira taça mostra o relacionamento
começando a se resgatar.
4- E a quarta taça nos mostra um
relacionamento resgatado.
Percebe-se que as sequelas do antigo
relacionamento ainda permanecem, ou seja,
continua sensível, frágil e a qualquer
momento podem se quebrar-se, ferir-se ou
ferir o parceiro ou parceira. Como se fosse
uma bomba relógio, a qualquer momento
pode explodir, jogando tudo pros ares.
Por este motivo, o real motivo que o casal
deve ficar juntos é o amor de verdade.
E se você escolheu alguns desses 14 pontos
para ficar junto, esse não terá forças para
sustentar e transformar um casamento se
não houver amor de uma das partes.

14- Baixa autoestima 
 Quando a pessoa fica pra baixo e fica
falando Qual a chance de eu encontrar
outra pessoa?
“existem mais de seis bilhões de pessoas no
mundo” 
Quando a pessoa acha que não vai
encontrar uma pessoa igual a que ela tem
do lado, ou que isso dá trabalho de mais, até
conquistar outra pessoa ela acaba perdendo
muito tempo? Então prefere manter o
relacionamento.

O que precisamos
entender?
Precisamos entender o porquê devemos
continuar juntos.
Qual de nós pode influenciar o outro no
fato da pessoa querer ficar junto.
Se vocês quiserem ficar juntos pelo motivo
errado não vai dar certo, são apenas
motivos superficiais, pode não ser agora
mais a separação ela vai ocorrer em algum
momento da sua vida, podendo durar por
um tempo, sempre que o motivo não forem
o suficiente para prosseguir.
O motivo certo em que ele (a) terá para ficar
juntos será o amor, ou seja, o motivo tem
que ser similares.
 Eu amo ele (a) e não consigo viver sem ele
(a).
Ai sim pode trabalhar para que o casal
transforme seu relacionamento.

Mostrando a
realidade



Devemos informar a você que ao trabalhar
nisso vamos entrar em situações, áreas,
conceito e valores que: pode ser que
durante o processo alguém acorde e não
queira mais, que descubra que não é aquilo
o que ela (e) queria.
Pois mexer no relacionamento pode
desencadear coisas que um possa gostar e o
outro não, e queira desistir, porem se a
gente mexer nele pode dar certo como
pode dar “errado”. Não há sucesso sem
sacrifico. Mais isso não pode te impedir de
tentar.

Consigo ‘resgatar’ um
relacionamento onde só
uma pessoa se esforça?

Quando um só
decide “resgatar” e
carrega o outro o
que pode
acontecer?
Fica muito difícil, pois para dar certo tem
que haver uma entrega das duas partes, a
dedicação do casal, quando só uma pessoa
luta  ela tende a cansar e acabar desistindo
do relacionamento.  Neste caso
trabalhamos o pessoal da cliente quando o
parceiro ou parceira não quer realizar a
consulta. Neste caso você tem que estar
ciente que o resultado pode não ser o
esperado. Decidir se vale a pena ou não. 
E trabalhar como evolução pessoal para que
seu exemplo possa influenciar, mais pode
ser que funcione como pode ser que não
funcione. 
Acredito que quando um não quer tentar, é
porque já desistiu há tempos.



Não pode haver alterações de voz.
Sem brigas e sem discussões.
Você precisa de tempo para fazer.
Não e deve fazer as coisas de qualquer
jeito.
Sem acusações.

Novo relacionamento lembra?
Para isso vocês devem reservar no mínimo
30 minutos do seu dia junto com seu
cônjuge .
De preferência um local neutro, ou de um
lugar que tenha boas lembranças, pode ate
ser um local novo, ao ar livre, onde vocês
possam aplicar essa técnica.
Você utilizará também um papel e uma
caneta para cada um.
Esta técnica deve ser feita no mínimo de 2
a 3 vezes durante a semana.
E um de frente para o outro.

80% dos casos que dão certo são quando
os casais fazem juntos a transformação do
relacionamento, que se dedicam , que tem
energia para prosseguir cada passo.
 Você esta disposto (a) a pagar o preço
disso?
-Sim eu quero ter o meu relacionamento
de volta o que faço?
Então vamos lá!

Regras

Técnica da
sinceridade extrema
Se você chegou até aqui significa que

você realmente ama eu parceiro ou

parceira e quer uma transformação no seu

relacionamento.

Importante eu reformular que não trabalho

no ‘resgate’ do relacionamento e sim na

transformação dele, criando uma nova

rotina para o casal, novos hábitos e

momentos que te remetem uma boa

lembrança, uma nova vida.

Para começarmos gostaria que vocês

fizessem a técnica da sinceridade

extrema, leiam atentamente cada detalhe

a ser feito, e não faça por fazer, faça com

seu coração.



Bom nesta dinâmica você saberá os
motivos, são as respostas da técnica da
sinceridade extrema, se elas serão fortes
os suficientes para que haja a
transformação do relacionamento.
E como faço?
Na dinâmica da balança você ira utilizar
uma balança de dois pratos.
10 pedras pretas.
10 pedras brancas.
Papel ou bloco de anotações e caneta.
Neste caso a balança serve para mostrar o
peso das consequências antes de serem
tomadas as decisões, se o casal deve
manter ou não, eles precisam ver os dois
lados o positivo e negativo das coisas.
Pra vocês entenderem vou dar um
exemplo:
Por que devemos permanecer juntos?
Então cada um escolhe a pedra que
representa sua resposta e coloca na
balança, lembrando que os motivos devem
ser escritos na folha.
De um lado da balança o casal coloca tudo
aquilo que vale a pena continuar com o
parceiro ou parceira.
Do outro lado o casal coloca tudo aquilo
que não vale a pena pra manter o
relacionamento com o parceiro ou
parceira.
O lado que esta pendendo é o lado mais
plausível.

Após a técnica da sinceridade extrema
teremos o motivo real, no outro dia você
deve aplicar a dinâmica da balança.

Nesta folha de papel vocês irão escrever
algumas coisas a serem pautadas no seu
relacionamento, falar tudo o que esta
incomodando no relacionamento, e que
você nunca fala, nunca falou, ou tem receio
de falar tipo:
Pelo qual motivo você quer ficar comigo?
Qual a razão de nós mantermos esse
relacionamento?
Você está disposto (a) a transformar nosso
relacionamento?
As perguntas devem ser sobre seu
relacionamento, são 10 perguntas que cada
um deve fazer ao outro,  sobre o amor que
vocês sentem um pelo outro, motivos em
que eles devem continuar juntos e se aquilo
irá fazê-los feliz.

Dinâmica da
Balança



1° Egoísmo: Uma sociedade egoísta e
narcisista está cada vez mais se afundando
em sentido emocional. Alimentar a mente
com ideias de satisfação própria, sem nem
mesmo pensar no companheiro de relação
é o veneno que impede a reaproximação.
Se você quer reconquistar alguém, precisa
sair de seu “imperiozinho” e ir à busca da
felicidade mútua. Sim! Pois toda felicidade
verdadeira percebe-se de forma
compartilhada. Que felicidade é a de
pensar só em si mesmo? 
O egoísmo ‘enferruja’ a relação e afasta o
parceiro. 

2° Não fazer coisas juntos: 
Quando um casal quer voltar a conviver
romanticamente, já notou que fazer coisas
juntos torna a vida mais colorida de novo?
Por isso, se quiser reconquistar, convide a
outra pessoa para fazer algo junto com
você, como um churrasco, assistir um filme
ou visitar um lugar bonito. Compartilhar é
amar! Se você quer realmente entender
como salvar um relacionamento em crise,
acredite nisso, faça coisas com seu
parceiro, uma das coisas que mais
contribuem no fim de uma relação é a
individualidade. 
3° Encher-se de dívidas: Casais que
gastam muito sem poder pagar discutem
mais. Discussões esfriam o amor. Então,
antes de tentar a reconquista, pergunte-se:
meu conceito sobre viver pagando dívidas
mudou? Ou eu ainda devo até no mercado
da esquina? Por mais “bonito” que seja o
amor, o dinheiro é sempre um motivo forte
que gera brigas e discussões entre casais.
Você já ouviu frases como “Eu te amarei
até debaixo da ponte”. Bem, isso não
acontece no mundo real. Mas com uma
dose de bom senso nas finanças, é possível
não deixar o relacionamento se desgastar e
enfraquecer por causa de dinheiro. 

4- Fatores Negativos mais
recorrentes que destroem
Relacionamentos e levam
ao desgaste.

Pode ser feito em uma folha também, de
um lado da folha você escreve tudo aquilo
que não vale a pena para manter o seu
relacionamento, e do outro lado da folha
você escreve tudo o que vale a pena pra
manter seu relacionamento com seu
parceiro ou parceira.
Está é uma dinâmica certeira que
funciona muito bem para tomadas de
decisões entre o casal, o motivo pelo qual
eles devem permanecer ou não no
relacionamento, e suas consequências.



4° Misturar trabalho com o
relacionamento: 
A ideia de ficar atendendo o patrão bem

na hora do chamego ou daquele passeio

bonito citado acima não é nada favorável.

Então, se quer reconquistar aquele

grande amor da sua vida, deixe claro, não

por palavras, mas por atitudes, que seu

trabalho está fora de cogitação naquele

momento. 

Seja coerente, e saiba dividir entre o

trabalho e o relacionamento sem misturas

as coisas.

10- Pontos a serem
trabalhados para
Transformar o
Relacionamento.
Antes de irmos para o primeiro ponto é de
extrema importância que o casal tome
esse conhecimento.
O que eu posso fazer para que o
relacionamento não se acabe?
Focar melhor nas suas atitudes, você
precisa entender que seu esforço não
pode ser de 80% e sim de 100%, ou até
mais, se sua atitude não atingir 100% ou
mais, seu relacionamento esta
comprometido a continuar do jeito que
esta, ou no término do relacionamento.

A porcentagem de dar certo equivale à
porcentagem que você se dedica.
Quanto menos dedicação você der menos
chance de dar certo você tem, e quanto
mais dedicação você der mais certo será
sua chance de obter o resultado que se
espera. 

Ponto zero:
Vamos começar pelo ponto zero, antes de
irmos para o primeiro ponto, demonstre
interesse em tentar fazer dar certo.
 Muitas vezes o relacionamento está
desgastado, pois uma das partes sente que
a outra já não tem o mesmo interesse em
tentar fazer dar certo. Por isso, tente
demonstrar que você se importa e que a
relação significa muito para você. Quando
um percebe que o outro está tentando,
geralmente isso o motiva ainda mais a
tentar também. Você precisa se focar
melhor nas suas atitudes, rever alguns
conceitos sobre si.



Peço que o casal escolha um símbolo que
represente o motivo pelo qual vocês estão
juntos, pode ser uma foto, uma roupa ou
até mesmo uma aliança nova e simbólica,
pois não será fácil, e este símbolo vai
servir para lembrar o casal que o objetivo
final é a felicidade no relacionamento, e
toda vez ante de fazer ou falar algo que vá
ofender machucar ou humilhar seu
cônjuge, você olhe para este símbolo e
lembre-se que você tem uma nova vida e
o motivo pelo qual esta se dedicando, não
faça nada que possa se arrepender, a cada
ato desnecessário você leva seu objetivo
mais longe.

Não há nada mais agradável no ambiente
familiar do que ser ouvido e
compreendido quando passamos por
momentos difíceis. Um casal que sabe se
comunicar é um casal que está disposto à
reconquista. Afinal de contas, nenhum
assunto será complicado demais para
quem já conversou sobre tudo! Pesquisas
mostram que o problema número um nos
relacionamentos é a falta de comunicação. 
Uma vez que você já descobriu os
motivos pelo qual o relacionamento levou
para chegar ao ponto do desgaste, fica
mais fácil de trabalhar.
A partir disso, aplicar a dinâmica do
espelho das responsabilidades:
Os dois juntos devem aplicar a técnica do
espelho.

1° ponto: 
Uma boa comunicação no
relacionamento: 



Para fazer esta dinâmica, vocês iram
precisar de:
Um bloco de post it, e caneta.
‘Quando um relacionamento chega nesse
ponto do desgaste, somente se houver o
amor e a dedicação das duas partes irá dar
certo’.
Você devera escrever cada um dos
motivos que levaram o eu relacionamento
ao desgaste, um motivo por post it, depois
se deve destacar esse post it e colar em
um espelho. Cada vez que você olhar o
post it e ver a atitude que você não
poderá mais ter para não chegar ao
termino do relacionamento. A cada vez
que você conseguir vencer seus antigos
hábitos, você ira retirando os post it do
espelho conforme for evoluindo.
Os post it serve para você ver o que terá
que fazer de diferente no seu
relacionamento ou tarefas a serem
cumpridas, tipo: falta de atenção com eu
parceiro ou parceira, e toda vez que você
ver aquele post it você vai lembrar que
terá que dar mais atenção, e assim por
diante.
Como estamos criando um novo
relacionamento seria muito importante
colocar nesses post it coisas que vocês
deixaram de fazer um pelo outro, e na
medida em que forem fazendo, também
vão eliminando os post it.

Quando vocês acabarem de tirar os post
it, significa que esta tendo uma evolução.
Recomendo que faca isso pelo ao menos
de três a quatro vezes na semana, até que
se torne um habito e não precise mais dos
post it.
Vou dar um exemplo:
O que eu fiz para que o relacionamento
chegasse ao desgaste?
Descreva seus motivos...
As repostas dever ser escritas no post it
Quero que você escreva 10 pontos
negativos que você precisa melhorar, e
trabalhar neles.
Da segunda vez em diante comece a
colocar 10 motivos positivos, podendo ser
um dia do elogio, outro dia pode ser 10
coisas que deixaram de fazer que agrade o
parceiro ou parceira e colocar em prática.

Como funciona a
dinâmica do espelho das
responsabilidades



Se você não tiver orgulho dos bons
valores que moldaram a pessoa que é,
quem terá? Por isso, valorize conceitos
amáveis, como honestidade, sinceridade e
resiliência. Uma arma de reconquista é
mostrar a seu “reconquistado” que você é
uma pessoa estável, disposta a dar seu
amor a ele de forma intensa e regular! 
Pois se você é uma pessoa amável,
honesta, sincera, respeita e sabe valorizar
as pessoas, esses são os seus valore.
Repita a técnica do espelho das
responsabilidades para rever algumas
atitudes em que você não se deve fazer,
pois se fizer, a cada erro você deixa seu
objetivo mais longe.

Se uma mulher é conhecida pela fanática
defesa de ideias pessoais e rejeição
completa de tudo o que estão lhe
ensinando sobre amor, qual é a vontade
que o “ex” terá de voltar a estar ao seu
lado? Difícil hein? Então se vai recuperar
seu amor perdido, aprenda a respeitar a
pessoa que você quer passar o resto da
sua vida. E lembre-se: As pessoas não
mudam! Cabe a você aceitar isso ou não,
mas uma vez que não aceitamos, não terá
como continuar com o relacionamento.
Não respeitar a identidade da pessoa,
pode causar um relacionamento abusivo,
onde você não aceita a identidade
daquela pessoa, não e separa, e ainda fica
humilhando e tratando aquela pessoa
como se fosse a pior espécie.
Respeite as diferenças: É normal que
entre duas pessoas haja interesses
divergentes, sendo assim, seja flexível e
encoraje-o também.
Respeite as diferenças.

2° ponto: Firme Apego
Aos Valores: 

3° ponto: Respeitar a
identidade os
sentimentos e a opinião: 



Não é fácil curar uma relação desgastada,
mas dizem que amor é doação! Deve ser
por isso que é mais fácil aceitar voltar a
um relacionamento no qual nos sentimos
verdadeiramente amados. 
Um exemplo que eu goto de citar é o
exemplo de um carro.
O carro é como se fosse o
relacionamento, se você não fizer
manutenção periodicamente ele vai dar
algum tipo de problema, e se você for
deixando o problema vai se acumulando e
vai chegar a hora em que o carro não terá
mais condições pra utiliza-lo, e assim é o
relacionamento. 
E em alguns casos não tem mais conserto,
o ideal é que se há amor temos que cuidar
sempre.
Busque a harmonia:
A harmonia no relacionamento é
extremamente importante. Casais em
harmonia, se respeitam, confia um no
outro e isso gera uma admiração mútua.
Para manter esta harmonia é
imprescindível acreditar no seu parceiro e
tentar ver suas atitudes da forma mais
positiva possível.  
Assim, o casal permanece em um
equilíbrio que se mantém mesmo após
muitos anos de relacionamento. 
A harmonia é imprescindível para o
relacionamento, não deixe somente coisas
ruins acontecerem, faça sua parte.

4° ponto: O desejo de
agrado mútuo: 



Quando um casal ri um do outro, como
amigos (sem ironias) ao cometerem
pequenos erros, o perdão é exercitado
também nos piores momentos que
poderão aparecer! O bom humor sempre
vai ajudar você a entender como salvar
um relacionamento em crise, pessoas bem
humoradas tem mais clareza no
entendimento das situações negativas. 
‘Casais que se divertem juntos, tem mais
facilidade a se decidirem juntos, e a
resolver mais coisas juntos devido à
clareza nas ocasiões’.
Divirtam-se juntos Se vocês já tem uma
vida independente bem estruturada, mas
ainda não fazem muitas coisas juntos,
tentem encontrar um interesse em
comum do casal, como um hobby para
praticarem juntos. Esta é uma ótima forma
de conhecer outros aspectos do seu
companheiro e da relação, além do fato de
estarem juntos em um momento que não
é direcionado apenas ao namoro. Algumas
sugestões de atividades a dois incluem
atividades físicas, dança de salão ou ainda
um trabalho voluntário. 
Tirem um dia para irem a lugares que
vocês deem risadas juntos, quem sabe um
filme de comédia? A ideia é sua agora!

Uma arvore Flamboyant precisa de água
constante. Mas ela não chega lá de forma
miraculosa. Processos bem calculados do
ciclo da água realizam isso de forma
constante. O amor não é uma matemática,
mas passos sequenciais são dados pelas
pessoas que se amam quando começam a
se achegar mais uma a outra. Porque não
fazer isso também na reconquista?
Manter vivo o romance é maravilhoso,
pois quem já se sentiu apaixonado por
uma pessoa pode ter suas mais profundas
necessidades emocionais preenchidas ao
sentir de novo essa sensação! 
Não existe um padrão de romantismo,
mais ele existe nas pessoas, basta buscar
o conhecimento de si mesmo.

5° ponto: Doses
generosas de senso de
humor: 

6° ponto: Manter vivo o
romance pode salvar a
relação: 



Se vocês já convivem juntos na mesma
casa, deixe que o seu parceiro se dê conta
da importância da divisão de tarefas do
casal. Você pode começar sugerindo
algumas atividades mais simples até que
ele se acostume e perceba que precisa
colaborar. Alguns estudos comprovaram
que quando o homem ajuda em casa a
mulher se sente muito mais satisfeita,
mesmo que ele colabore com poucas
coisas como colocar a roupa suja no lugar
e não deixar o assento do vaso sanitário
erguido. 

É importante que você deixe seu parceiro
a par de suas vontades e desejos. Algumas
mulheres costumam acreditar que os
homens adivinham o que elas querem e
gostam, mas isso não é bem assim. Por
isso, conte para seu parceiro o que você
gosta e quer, não apenas espere que ele
adivinhe em um passe de mágica. Assim,
você torna o relacionamento mais prático
e evita frustrações. 
Seja sincera (o) no que realmente quer, se
quer falar fale  sem rodeios, e sem ironia,
sem brigas, lembre-se que você tem a
opção de não querer causar conflitos.

7° ponto: Fale o que
quer: 

8° ponto: Não tenha
medo da renovação: 
Outro fator que faz a diferença nos casais
é estarem abertos a novidades, casais que
se permitem mudar e evoluir.  Quando
um, aceita a mudança do outro e a
respeita, o casal ganha mais força no
relacionamento e ambos sentem que
podem tudo juntos. 
É normal sentir medo das mudanças. Por
exemplo, quando começamos um novo
relacionamento esperamos que a pessoa
seja todos os dias iguais ao primeiro. Mas
isso seria extremamente chato, sem
contar que pessoas não são robôs. Aceitar
e absorver o melhor das mudanças de
cada um, é renova, com isso o casal 
 aumenta a duração da relação. 

9° ponto: Divida as
tarefas: 



Sabemos que após algum tempo, tanto o
homem quanto a mulher começam a ficar
mais relaxados e a se cuidar menos.
Porém, vale lembrar que não só a relação,
mas também a aparência é importante
para manter o interesse, especialmente no
aspecto sexual do casal. 
Desta forma você se sente mais confiante,
aumenta sua autoestima, porque além do
seu parceiro, outros homens também vão
notar que você se cuida.  E um casal
confiante tem um relacionamento melhor.
Todas essas mudanças a princípio podem
não surtir efeito, ou ainda, podem parecer
impossíveis. Mas não se assuste. Comece
aos poucos, como se estivesse
temperando levemente sua relação. 
Cuidar de você, não deixar o relaxo tomar
conta, investir em você primeiramente.
Usar roupas de sair ate mesmo dentro de
casa. 
E você esta em casa, precisa se arrumar
para seu parceiro ou parceira. Quando as
pessoas casam elas deixam de se arrumar
para continuar conquistando todos os dias
seu parceiro ou parceira. Vai ter momento
em que você cansa de fazer as coisas,
devido o não reconhecimento do parceiro,
pois ele não enxerga as coisas boas que
você faz.
Esses são ponto que não vem de graça,
não é uma formula mágica, e sim precisa
de dedicação para obtê-lo. E você esta
disposta (o)?
 Quer transformar seu relacionamento?
Boa sorte!!

10° ponto: Cuide do
visual: 



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E

BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA

DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO

AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO

NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO

FELIZ .
 



Sou Adriana Benites Especialista da saúde e bem está do
casal, atuo na área da sexualidade há 11 anos, antes como
Educadora sexual, foco em reuniões, palestras e
workshops, especializações como sexcoach e atualmente
como Especialista da saúde e bem estar do casal, atuo nas
áreas do relacionamento e a área da sexualidade. 

Trabalho  na falta de comunicação do casal, traições,
nascimento do filho e o casal perdeu a química entre eles,
intimidade no casamento, rotinas do relacionamento
entre outros. Na área da vida sexual trabalhamos as
dificuldades de atingir o orgasmo, dificuldades na ereção,
ejaculação precoce, queda da libido, excitação e etc. 
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