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Antes de iniciarmos nosso papo, primeiro temos que 
definir o que é um relacionamento de sucesso!
 
O que pode ser pra mim, obviamente, não é igual pra 
você e então não podemos generalizar... Mas tem uma 
coisa que com certeza é inato e todos os 
relacionamentos de sucesso e  que é como a base, o 
pilar pra fazer funcionar...
 
Essa base se chama respeito, amizade e paixão!
 
Pense aí, o que é um relacionamento sem esses três 
elementos? É como o ar, a terra e o fogo! São 
essenciais... Mas claro, eles também não funcionam sem 
o elemento fundamental: A água... Ou podemos chamar 
de AMOR!
 
Regras de relacionamento todos temos e isso vem 
baseado à nossa visão de mundo, experiências passadas, 
ensinamentos aprendidos, tudo isso vai definir o que 
você considera um relacionamento de sucesso!
 
Eu conheço mulheres que acham que um 
relacionamento de sucesso é o cara pagar tudo, dar 
milhares de presentes, mas passam a vida toda viajando, 
apenas mandando flores e presentes, como se fosse para 
compensar a presença...
 
E também conheço mulheres que acreditam que sucesso 
é ter um homem companheiro, que esteja do lado pra 
tudo, compartilhando todos os momentos...

PARA COMEÇARMOS NOSSO PAPO, 
O QUE É DAR CERTO PRA VOCÊ?

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/existem-regras-nos-relacionamentos/


fazerhomemvalorizar.com © Todos os Direitos Reservados 5

E está tudo bem também! Desde que FUNCIONE pra 
você e te faça feliz, liberando endorfina, serotonina e 
dopamina, é o que queremos! rs
 
Agora, se sua relação anda mal das pernas, então você 
precisa continuar lendo...

QUAIS ERROS VOCÊ TEM COMETIDO 
NO SEU RELACIONAMENTO?

Antes de começarmos e depenar o paspalho, vamos 
tocar numa feridinha sua?
 
Ei, eu em nenhum momento quero que você invoque a 
gata borralheira culpada de tudo ok? 
 
Isso aqui é um papo entre amigas!
 
Só preciso que você reflita antes, se você não vem 
agindo dando muita corda pra sua cabecinha 
desesperada, ansiosa, medrosa que existe em todas nós 
mulheres...
 
Essa cabecinha, aprendeu com a avó, a mãe, a tia do 
interior, de que tem que fazer de tudo pra segurar 
homem, que homem não tá fácil no mercado, que melhor 
com ele que sem ele, que você precisa ir atrás pedir 
perdão, implorar, se não vem outra e crauuu! rsrs, entre 
outras pérolas...
 
Sabe o que é tudo isso que eu citei aí em cima? MEDO!
 
São crenças baseadas no medo, do século passado, onde 
a mulher dependia fortemente de um homem para 
sobreviver...

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/o-seu-medo-de-perder-so-te-aproxima-da-perda/
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Vem desde os tempos bem primórdios, sendo carregados 
de geração após geração, pela sua tataravó, sua bisavó, 
sua avó, chegando finalmente na sua querida mãezinha... 
(graças a Deus algumas já um pouco acordadas até 
então!)
 
Mas o mundo mudou! (graças a Deus)...
 
Hoje os homens não valorizam a mulher escrava que se 
humilha, que é carente, que faz de um tudo para segurar 
o cara...( e eu duvido muito que antigamente eles 
valorizavam)
 
O homem(digo, homem, não moleque), buscam uma 
mulher de igual pra igual, que podem compartilhar a vida 
juntos, sem jogar nas costas dele o peso da relação...
 
Ele não está aí pra suprir sua carência afetiva, que por 
sinal deve ser suprida somente por você mesma!!!
 
Chega de entrar numa relação com o copo meio cheio... 
Entre numa relação completa, apenas para compartilhar 
com o outro a sua vida, dividir experiências, pois é isso o 
legal de um relacionamento!
 
Então a pergunta que eu te faço é: Será que você não 
anda deixando a sua mente controlar seus passos?
 
Será que suas atitudes não estão sendo baseadas no 
medo de perder?
 
Sem me estender muito, mas eu tenho que falar!
 
O seu medo de perder, atrai exatamente a perda pra 
você tá bom quiridinha?
 
Quanto mais desespero você demonstra, mais você exala 
um sentimento no homem para justamente FUGIR de 
você para a primeira colina bem no alto que ele 
encontrar... Então cuidado!

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/ele-me-trata-mal-como-mudar-o-jogo/
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Defendo com minha vida, que SIM! 
 
O principal componente para a relação é sexo. 
 
Pense bem: Nunca viu casais se matando, se separando, 
brigando, mas sempre que pode, estão transando ainda 
que “contra gosto”?  Vamos.
 
Garanto que você já viu isso. O mundo pode ruir. Mas os 
dois estarão dando um jeito para “brigarem” na cama.
São três, os pilares para um relacionamento dar certo:
Afinidades pessoais, saúde financeira e afinidades 
sexuais.
 
As afinidades pessoais, são simples. (Exemplo bobinho) 
Ele quer ir ao baile funk todos os sábados. Ela o quer no 
culto, na mesma hora.  Uma hora, o circo acabará 
pegando fogo.
 
Depois, vamos admitir:  O papo que os opostos se 
atraem, só funciona com ímãs.
Saúde financeira? Não venha com esse papo que “com 
amo, até debaixo da ponte! ”  “PUFAVÔ”!
E o sexo?
 
Aff… Aqui mora uma diversidade que acaba com casais 
bem intencionados….
 
 

SEXO É O PRINCIPAL FATOR PARA A 
RELAÇÃO FUNCIONAR?

Obs: O texto que você lerá à seguir foi escrito por um homem! Então creio que não preciso nem dizer mais nada, apenas LEIA!

https://fazerhomemvalorizar.com/
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Perceba isso, por favor: O bom sexo é aquele em que há 
ampla afinidade entre o casal, que eu divido em quatro 
itens:
Quantidade
Qualidade
Variedade
Personalidade sexual.
 
Quantidade é item que faz casais perderem o tesão um 
pelo outro. Ela quer todos os dias.  Para ele, uma por 
semana está bom. Quem aguenta?  Aí vem a desculpa 
para adúlteros(as): “Falta em casa”.
 
Qualidade também faz esfriar a relação. Ele mal faz uma 
preliminar, mete, goza e vira homem DVD: (Deita vira e 
dorme). Quem aguenta? Aí vem a desculpa para 
adúlteros(as). “Falta em casa”.
 
Variedade: Esfria a relação mais ainda. Ela quer receber 
oral dele, mas ele tem nojo. No entanto ele quer que ela 
engula o gozo dele e quer anal ainda por cima. Ela quer 
fazer oral nele e (pasmem) ele não admite dizendo que 
se ela o fizer, nunca mais a beijará!  Aí vem a desculpa 
para adúlteros(as): “Falta em casa”.
 
Personalidade sexual é a forma de cada um se comportar 
durante o ato.
Ela não abre a boca durante o ato e isso faz falta para 
ele.
Ele quer sempre que ela vá por cima. É um folgado!
Ela não para de falar durante o sexo. Parece uma 
papagaia narrando o ato e ele odeia isso.
Ele fala muita pornografia durante o ato. Ela sente-se 
uma prostituta nas mãos dele
Ele não fala nada durante o ato. Ela sente-se uma santa 
reprimida nas mãos dele…
Aí vem a desculpa para adúlteros(as): “Falta em casa”.
 
Deu para perceber a complexidade desse mísero item?
E daí?  Daí, o seguinte: Aceite uma coisa fulminante: 
Quando a coisa não vai bem no sexo, o melhor é fazer a 
fila andar, pois ninguém muda sua personalidade  sexual 
por que você quer. 
 
 

https://fazerhomemvalorizar.com/
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Quer se valorizar? Situe-se no campo sexual com seu 
homem e faça a fila andar, sem magoar, pois isso pode 
provocar sequelas profundas e nem homem nem mulher 
merecem isso e vá à luta por achar quem te complete. 
 
Pelo menos 90% do que você gosta. 100%  é muita 
pretensão, mas não impossível ok? Só não traia! Se quer 
ser valorizada, não faça isso!

PORQUE SEUS RELACIONAMENTOS 
NÃO VÃO PRA FRENTE!

Hoje eu quero entrar num assunto bem delicado, e 
inclusive, polêmico, alguns podem achar até mesmo 
machista, mas vou explicar porque nenhum 
relacionamento seu vai pra frente, nem com site de 
relacionamento!
 
Bom, primeiramente, queria dizer que existem dinâmicas 
de relacionamento. São como Leis, que você deveria 
seguir, pra garantir que aquilo funcione…
 
Claro que tudo tem exceção, mas geralmente, as coisas 
possuem sua ordem para acontecer.
 
E o que estou falando aqui é de ciência.
 
Estou falando de cérebro e neurotransmissores, estes 
garantem que o relacionamento não fique só na primeira 
saída.
 
As dicas que vou dar agora são preciosas para quem 
nunca entendeu porque os caras não ligam depois do 
primeiro encontro.
 
 

* Veja mais posts desse 
autor e sobre sexualidade 

clicando aqui

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/tecnica-bumerangue-para-conquistar/
https://fazerhomemvalorizar.com/author/tony/
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Antes, vou listar o porque:
Você não deixa ele falar
Você vai pra cama com facilidade
Você não consegue ser si mesma
Você está muito desesperada
Você está carente
Você tem um padrão!
 
Agora vou explicar o porque esses fatores são essenciais 
que funcionem em qualquer encontro, seja ele de site de 
relacionamento e pessoalmente principalmente!
 
Não é dica de mulherzinha, tampouco de machistas…
Porque logo as feministas virão falar… “Mas se eu tô com 
vontade de transar, eu vou dar mesmo…”, ” Se ele não me 
liga, ele que é um fraco…” etc.
 
Não tem ninguém falando que você não pode fazer isso, 
é claro que pode, se você tiver a fim, você é livre pra 
fazer o que bem entender… Mas eu te digo, isso não vai 
gerar relacionamento sério!
 
Primeiro porque você tem que criar os 
neurotransmissores no cérebro da sua vítima! rs
 
E pra criar, você TEM que fazer tudo o que eu citei em 
cima, só que ao contrário, VEJA:
 
Você não deixa ele falar
Deixa o cidadão falar, quanto mais ele fala sobre a vida 
dele, olhe como se fosse a matéria do seu TCC, preste 
muita atenção, sorria, interaja, isso faz com que crie a 
sensação de bem estar, massageia o ego dele, pois ele 
vai pensar que é a pessoa mais importante da terra, pois 
tem alguém super interessado em saber na vida dele!
 
Você vai pra cama com facilidade
Quando você vai logo pra cama, você não gera 
ansiedade, curiosidade pelo novo, vontade de cada vez 
conquistar um pouco mais. Isso é nato e essencial nos 
homens, pois lembre-se do que eu sempre falo aqui: os 
homens são caçadores! Se tem uma presa fácil, qual a 
excitação que ele vai ter em correr atrás de algo que está 
oferecido de bandeja?
 
 

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/como-fazer-um-homem-te-procurar-seja-um-desafio/


fazerhomemvalorizar.com © Todos os Direitos Reservados 11

Você não consegue ser si mesma
Você quer tanto que ele goste de você, que você tenta 
passar algo que você não é!
 
Você está muito desesperada
Você está tão ansiosa pra que isso vá pra frente, que o 
cara sente a sua energia… Lembra que eu sempre falo 
que homens são mestres em sentir a energia das 
mulheres?
 
Você está carente
Carência, é como se você estivesse com a mão estendida 
pedindo um pouco de migalha pra satisfazer o seu ego. É 
outro tipo de energia que dá vontade de sair correndo! 
Só que tem uma diferença… Os cafajestes, vão massagear 
seu ego, te levar pra cama, e depois vão sumir!
 
Você tem um padrão!
Um padrão de que não vai nada pra frente, uma crença 
de que você não é merecedora, um medo de se envolver 
com os homens (por uma decepção do passado por 
exemplo), e então você acaba atraindo certos tipos de 
homens que vão te trazer ou fazer sentir todo o resto 
que eu citei aí em cima!
 
Ufa… Difícil, eu sei, mas espero que você tenha 
entendido!
 
Não é um assunto muito falado por aí, mas posso dizer 
que as coisas são mais complexas do que se imagina, e 
também fáceis de se resolver quando se sabe 
exatamente o motivo!
 
Então eu te convido a refletir sobre os seus últimos 
encontros fracassados e identificar qualquer padrão que 
eu citei!

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/porque-eu-so-atraio-homens-que-nao-querem-compromisso/
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Com já vimos até aqui, um relacionamento dar certo 
depende de inúmeros fatores, junto com seus princípios 
do que é dar certo pra você!
 
Mas existem algumas coisas que você pode seguir sem 
medo, que eu GARANTO que fará qualquer que seja sua 
relação funcionar de um modo muito positivo! São elas:
 
1 –  Ser feliz consigo mesma!!!
 
2 – Se você for feliz consigo mesma você não será uma 
cobradora chata, você será espontânea e alegre pela sua 
vida, e portanto não ficará criando expectativas com o 
outro.
 
3 – Se você for feliz consigo mesma, neste ponto, você 
será a sua amiga, sua companheira, e portanto não se 
criticará, nem se julgará, nem se crucificará por algo que 
fez ou deixou de fazer.
 
4 – Se você é feliz, você simplesmente tem coisas boas a 
compartilhar, é uma companhia agradável, e azar de 
quem não souber aproveitar isso com você.
 
5 – O segredo do sucesso, é aprender a dizer não, não 
para o que você não quer fazer, não para algo que vá te 
deixar infeliz, não para quem deseja apenas usufruir de 
você, sem estar disposto a compartilhar.
 
 

COMO FAZER UM RELACIONAMENTO 
DAR CERTO?

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/quer-mudar-a-sua-relacao-entao-comece-mudando-a-si-mesma/
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6 – Se o cara que está com você, se comporta como um 
babaca, provavelmente ele seja mesmo, você não tem 
culpa e não é responsável por ele, portanto apenas 
ignore, e fique bem longe.
 
7 – Os homens sabem exatamente o que devem fazer 
para agradar uma mulher, e por mais que ele dê mil 
desculpas e diga que você é a culpada por isso, não 
acredite, é ele quem não está interessado.
 
8 – Tem como você deixar de pensar nele um pouco e ir 
lá fora comprar algo que você queira? Ou então dar uma 
volta com as amigas? Esquece ele um pouco, pense em 
você!
 
9 – Se você conseguiu fazer o passo acima, 
provavelmente você está se sentindo bem melhor agora, 
e é esse o início de como dar certo.
 
10 – É se sentindo bem e sendo feliz na sua própria pele, 
na sua própria companhia.

https://fazerhomemvalorizar.com/


fazerhomemvalorizar.com © Todos os Direitos Reservados 14

Quando eu vejo uma mulher cedendo às birrinhas de um 
homem me dá vontade de dar na cara dela!
 
Só que acontece uma coisa bem interessante… Vem a 
vida, e faz isso por mim!
 
Realmente às vezes só aprendemos na dor, e não tem 
jeito, eu posso falar, falar, mas você só vai entender 
quando estiver pronta pra entender.
 
Mas eu sei também que tem mulher, que já viu que isso 
não dá certo, ou seja, ela já sabe, e mesmo assim 
continua fazendo a burrada de se entregar de bandeja 
quando o cara ameaça terminar ou ir embora.
 
Parece aquelas crianças, que quando a mãe fala firme, a 
criança logo entra na linha, depois a mãe fica dando 
risada… Mas no seu caso quem dá risada é ele!
 
E ele já decorou até quais frases de impacto ele pode 
usar pra você fazer o que ele quer… Nossa, ele sabe qual 
o seu limite pra se desesperar, e usa isso, muito, à favor 
dele.
 
Até quando você vai vir com desculpinhas de que “ahh 
Linda, ele é muito orgulhoso…”, orgulhoso é meu @$#…
 
 
 

Não ceda facilmente

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/homem-orgulhoso-o-que-fazer/
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Quem dá a cartada final, é você, sempre… Não existe 
homem orgulhoso, não existe homem de pulso firme, o 
que existe é mulher boba e mole que nem gelatina, que 
não sabe se defender, e tampouco impor seu respeito… 
Eu lhe pergunto, você sabe?
 
Ele pode estar há meia hora te colocando a culpa de 
alguma coisa, mas se você chegar firme, e disser com 
uma frase apenas, com a maior cara de quem não tá nem 
aí pro que ele está falando, tenho certeza que ele vai te 
respeitar bem mais por isso!
 
Geralmente com homem bastam apenas uma ou duas 
frases pra você dizer o que quer, e ele entender… Então 
usa isso ao seu favor, e pare de uma vez por todas de ser 
a molengona!
 
Bom, isso é só a ponta do Iceberg perto de mais de 600 
artigos que disponibilizo gratuitamente com milhares de 
dicas de relacionamentos, valorização, conquista com 
milhares de depoimentos, sejam eles como posts ou 
pelos mais de 20 mil comentários respondidos sobre 
diversos casos!
 
Sinta-se à vontade para navegar pelos conteúdos!

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/pisar-em-homem-funciona/
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ARTIGOS   COMPLEMENTARES
(Clique e leia)

Como parar de se anular

Estimule o CAÇADOR que existe nele!!!

Ele terminou, será que vai vir atrás???

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

Porque dar gelo SEMPRE funciona?

Como perdoar uma traição e limpar a mágoa?

Sabe aqueles amores que a gente pensa que será pra vida 

toda?

O equilíbrio e amor (próprio) ainda é a alma do negócio

Se ele te tem na mão, você será segunda opção

Quando é só você quem tenta?

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://fazerhomemvalorizar.com/como-parar-de-se-anular/
https://fazerhomemvalorizar.com/estimule-o-cacador-que-existe-nele/
https://fazerhomemvalorizar.com/ele-terminou-sera-que-vai-vir-atras/
https://fazerhomemvalorizar.com/quer-ter-a-atencao-dele-de-volta-desprezo-e-a-chave/
https://fazerhomemvalorizar.com/porque-dar-gelo-sempre-funciona/
https://fazerhomemvalorizar.com/como-perdoar-uma-traicao-e-limpar-a-magoa/
https://fazerhomemvalorizar.com/sabe-aqueles-amores-que-a-gente-pensa-que-sera-pra-vida-toda/
https://fazerhomemvalorizar.com/o-equilibrio-e-amor-proprio-ainda-e-a-alma-do-negocio/
https://fazerhomemvalorizar.com/se-ele-te-tem-na-mao-voce-sera-segunda-opcao/
https://fazerhomemvalorizar.com/quando-e-so-voce-quem-tenta/


fazerhomemvalorizar.com © Todos os Direitos Reservados 17

Quer ter acesso ao conteúdo exclusivo? 
Acesse nossa loja virtual:

Você terá acesso à áudios, ebooks e consultorias online

Ebook Desvendando o mistério: 
Relacionamento e Homens

Você fez tudo por um homem, anulou suas vontades, seus desejos e ele pareceu não dar valor?
Quanto mais você tenta se aproximar de um homem ou resgatar um relacionamento que parece ter 
esfriado, mais parece que ele foge de você?
Você se humilhou se rebaixou e pediu pelo amor de Deus para que ele não a abandonasse? E mesmo assim 
ele foi embora?
Porque você sempre acha que está abaixo dele? Ou que nunca vai conseguir ser feliz em sua vida afetiva 
simplesmente porque não deu certo com ele?
Chegou a hora de dar uma virada na sua vida amorosa, chegou a hora de aprender como funciona as 
mentes masculinas, e desvendar o “mistério” ???!!! que é um homem.
E eu GARANTO que se você conseguir por em prática as ações que eu vou descrever, mas seguir à risca, 
sem tropeçar e nem cair em tentações, eu GARANTO que você vai virar o jogo de qualquer relação em que 
você estiver em 15 dias!
Mulherada, chegou a hora de acordar, a hora de reconhecer o seu valor, mas o seu VERDADEIRO valor, e 
conquistar ou reconquistar quem você quiser, ou aquele ex, que até então estava te esnobando. Vou mostrar 
pra você onde é que você está errando, e como é que você vai acertar.
Relacionamento é como um jogo de Xadrez, onde você é a RAINHA, é você quem comanda o espetáculo, é 
você quem dita as regras do jogo, queira ele ou não! Você só ter consciência disso! Desperte para a 
felicidade. Vamos lá? Clique Aqui!

https://fazerhomemvalorizar.com/
https://comoatrairumhomem.com.br/
https://comoatrairumhomem.com.br/produto/ebook-desvendando-o-misterio-relacionamento-e-homens/
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