
COMO FAZER UMA MULHER SE APAIXONAR NOVAMENTE 

Dizem que os olhos são a janela da alma. O olhar, portanto, é como uma janela 

descortinada através da qual os outros podem ver tudo o que está dentro de nós. É no olhar 

(atento e sincero) de um homem que está o poder de fazer atrair aquela mulher por ele está 

apaixonado, olhando e ouvindo com atenção tudo o que ela manifesta, para poder responder e 

reagir à altura. Olhos nos olhos, para que o brilho do seu olhar cative o coração dela! E ouvidos 

atentos, para compreender os desejos mais íntimos dela.  

A partir desse ponto de vista, nossas ações devem ser orientadas para lhe dedicar 

atenção, cuidado, carinho, compreensão e, claro, amor. O amor, a paixão são sentimentos que 

precisam ser cultivados, quase que literalmente. Isso significa dizer que todas essas boas práticas 

precisam se tornar hábitos (“religiosos", mas também surpreendentes) para que realmente 

sejam eficazes e eficientes na missão de conquistar o coração, muitas vezes fechado, de uma 

mulher. Um elogio diário, uma mensagem carinhosa de vez em quando, a lembrança de uma 

data importante, um buquê de rosas em ocasiões especiais, um presente simples sem precisar 

de motivo ou simplesmente uma carícia ou um abraço apertado quando se encontrarem são 

apenas alguns exemplos simples de como se dedicar à mulher que você ama. Lembrando que 

sempre é bom exercitar a criatividade para criar situações de prazer e alegria, fazer ela sorrir ou 

sorrir com as coisas dela são ótimos complementos para um relacionamento saudável e feliz. 

São esses alguns dos fundamentos básicos que contribuem para que uma mulher se 

apaixone por um homem. E quando ela sentir firmeza e constância naquilo que você está 

fazendo, na sua maneira atenciosa de ser, se sentirá segura para lhe entregar a chave de seu 

coração, já desejando que aquele relacionamento se consolide a cada dia.  

Mas, a bem da verdade, na vida nem tudo são flores, ou seja, nem todos conseguem 

manter um nível minimamente aceitável de atenção e dedicação e, por causa disso, acabam 

demonstrando certo desinteresse, o que prejudica a confiança e harmonia do relacionamento, 

fazendo a mulher se sentir menos admirada, menos importante, menos amada. É claro que isso 

geralmente não é intencional, mas as aparências servem, muitas vezes, justamente pra enganar 

e fazer parecer aquilo que não somos. Porém, algumas pequenas atitudes ou palavras 

impensadas podem parecer inofensivas a princípio,  mas são extremamente letais a longo prazo. 

Lembre-se: a mulher que você escolheu para amar é (e sempre deve ser) a pessoa mais 

importante da sua vida, ocupando sempre o posto de prioridade número 1.  

Algumas atitudes significam, pelo menos para ela, que você está perdendo o interesse 

ou que seu sentimento perdeu intensidade: estar sempre ocupado ou indisposto, preferir jogar 

futebol com os amigos todos os finais de semana, fazer algum comentário (por mais simples que 

seja) sobre uma colega de trabalho ou faculdade são alguns exemplos. Falar de alguma ex-

namorada está fora de cogitação, principalmente se for pra fazer alguma comparação com ela. 

Tudo isso associado contribui para o enfraquecimento do relacionamento e exige uma boa 

percepção para detectar em que fase de degradação a relação se encontra naquele momento e 

tentar reagir de alguma forma.  

Se a relação ainda estiver andando o remédio é mais simples. Estabeleça para você 

mesmo algumas diretrizes e metas, sempre agindo de forma natural, espontânea e agradável: 

• Evite acumular trabalho para fazer em casa, no horário de descanso; 

• Alterne o futebol com os amigos com passeios no parque com sua mulher; 

• Faça ela sorrir com alguma bobagem que você disser; 



• Procure se interessar e acompanhá-la em seus hobbies; 

• Se for possível, ajude-a em alguma tarefa de casa e ganhe mais tempo livre para 

ficarem juntos vendo aquela série que vocês gostam. 

Agora, se as coisas andaram rápido demais e o relacionamento acabou antes que você 

pudesse contornar a situação, avalie a possibilidade de retorno e invista suas forças ainda mais 

intensamente que na primeira vez. 

• Marque uma ocasião (um jantar romântico ou uma pequena viagem ou passeio, 

por exemplo) para estarem a sós, com o mínimo de interferência possível; 

• Esclareça suas intenções e seu propósito de contribuir para tornar tudo 

diferente para melhor; 

• Não procure culpados, muito menos atribua a culpa à ela; 

• Seja sincero como vocês  dois: se há algum detalhe que realmente lhe 

incomodava e que precisa e pode ser ajustado, esse é o momento de colocar 

tudo em pratos limpos; 

• Recordar é viver! Procure relembrar (e reviver) os bons momentos que tiveram 

juntos e faça-a crer que momentos ainda melhores estão por vir; 

• Procure ceder a alguma solicitação dela em relação ao seu comportamento: 

pode ser que você esteja mesmo precisando melhorar em algum aspecto. 

Em qualquer uma das duas situações o diálogo é um aliado fundamental, para que tudo 

seja esclarecido. Muitas pessoas deixam a vida passar e um grande amor ir embora por falta de 

abertura ao diálogo. Muitas histórias possuem até um excelente roteiro no início, mas acabam 

sem um final feliz.  

Aliás, feliz mesmo é quando não tem final. 


