Assessoramento Love-Care
Utilizando a estratégia Love-Care rumo ao êxito!

Caro/a membro Love-Care:
Agradecemos a sua participação na assessoria Love-Care e a confiança que você está
depositando em nós. Este formulário serve para você descrever detalhadamente o seu
caso para que nós possamos compreender melhor o seu caso e te ajudar da melhor
maneira possível.
Por favor, preencha cuidadosamente cada uma das quatro áreas na páginas seguintes
e nos envie o formulário completado para o e-mail assessoramento@reconquistar-ex.
com ou se preferir diretamente para algum dos nossos especialistas por quem você
quer ser tratado/a.
Desejamos a você muita sorte,
O instituto Love Care
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Perguntas pessoais
1. Nome
2. Sobrenome

A indicação do seu sobrenome é voluntária

3. E-mail
4. Idade
5. Sexo

anos
Por favor, escolha

Nós, do instituto Love-Care ajudamos nos problemas pessoais. Por isso preferimos
atuar como “tutores” dos nossos membros. Isso é muito comum entre nós e facilita a
comunicação com nossos clientes, acima de tudo nos temas mais íntimos. Se você
preferir podemos tratar você de senhor ou senhora. Você escolhe a maneira como você
quer ser tratado.
Quero que os especialistas Love-Care:
me tratem por você
me tratem por senhor/senhora
6. Por favor, descreva o seu ultimo relacionamento, como se desenvolveu e como era a
qualidade do relacionamento (O que distingue/distinguiu no relacionamento)?
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7. Porque se separam e como aconteceu a separação?

8. Como você descreveria o contato que você tem com o/a seu/sua ex hoje? Seguem si
vendo ou se encontrando? Se a resposta for sim, com que frequência? Como age ela e
como age você nesses encontros ou nas vezes que vocês se veem?
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9. Caso você tenha algum comentário importante a fazer, por favor, escreva aqui abaixo:

Obrigado por participar da assessoria Love-Care. Você também pode nos enviar a
descrição do seu caso para assessoramento@reconquistar-ex.com ou diretamente
para algum dos nossos especialistas por quem você quer ser tratado/a.
Muito obrigado e aproveitamos para desejar a você muita sorte e sucesso,
O instituto Love Care
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