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ENTREVISTA

Eliete de Medeiros

“O segredo de uma
mulher magnética
é ser sensual e feminina,
mas sem vulgaridade”
A psicóloga é uma Heart Hunter (caçadora de corações), que assessora
homens na busca da parceira ideal e dá o curso Fases da Lua, que ajuda
as mulheres a se tornarem magnéticas e atraírem um parceiro

LAILA MAGESK
lmagesk@redegazeta.com.br

A prática no consultório e as constantes
queixas de homens e mulheres sobre os
relacionamentos levaram a psicóloga Elie-
tedeMedeirosa trabalharexclusivamente
com esse tema. Ela criou a Eclipse Love,
uma agência de relacionamentos em São
Paulo,quetem2.500cadastrados.Entreos
serviços oferecidos pela empresa, um cha-
maaatenção:odeHeartHunter(caçadora
de coração), que custa R$ 13 mil, por 18
meses de assessoria a homens que buscam
a parceira ideal. Ela também ministra o
curso Fases da Lua, que ensina o que as
mulheresdevemfazerpara se tornarmag-
néticas. Na entrevista, ela conta quais são
as principais queixas de ambos os sexos e
como essa forma não convencional de en-
contrar o amor funciona.

Como a mulher pode se tornar mag-
nética?

Aspessoastêmumagrandeexigênciana
busca do parceiro ideal, porém não se co-
nhecem a fundo. Às vezes, ela busca e até
conquista aquele parceiro, mas não con-
seguemanterorelacionamento.Oprimeiro
passoé sepercebere se respeitar.Quandoa
pessoa se ama, se cuida, ela acaba atraindo
pessoas que também possam amá-la. É
muito comum a mulher, logo de cara, dizer
aoshomensqueémuitoocupada.Comoela
quer iniciar uma atração se ela já dá sinais
de que ele não terá espaço na vida dela?
Automaticamente já está se boicotando e
não entende porque nunca arruma um na-
morado. Tem que perceber qual é o seu
comportamento social.

Porqueaspessoasestãoassim?
Existem muitas cobranças e exigências

para o outro e não para si mesmo. Ou a
pessoaseachaaúltimabolachadopacote
(risos), se supervaloriza, e acaba não co-
nhecendo o outro para saber se ele pode
ou não ser um futuro companheiro, ape-
nas prejulga por uma frase, ou por a pes-
soa não ser tão bonita. Tanto homens
quanto mulheres. Essas atitudes, infeli-
zmente, deixam as pessoas com vontade
de amar e serem amadas, sem a pos-
sibilidade de um relacionamento.

Comoestãoas relaçõesamorosas?
O que eu percebo é que, nos últimos

anos, a situação tem piorado muito. As
pessoas estão bastante independentes, es-
seéoladopositivo.Porém,oladohumano,
dehomememulher,estásendoesquecido.
As pessoas reclamam muito sobre os com-
portamentos do sexo oposto.

Quais sãoasprincipaisqueixas?
Os homens reclamam que muitas

mulheres deixam de se cuidar, de ser
femininas e meigas, que não olham nos
olhos. E o homem, por si só, já está
acostumado com essa liberdade e dei-
xou de ser cavalheiro, porque percebe
queéacuadoquandopuxaumacadeira,
abre uma porta. Muitas mulheres ca-
çoam deles. Se mostram tão autossu-
ficientes que desprezam esse compor-
tamento de homem cavalheiro. Com is-
so, as pessoas vão se fechando.

Oquehomensemulheresbuscam?
Esse homem quer, sim, uma mulher

independente, inteligente,porémcomo
seu papel de mulher dentro do relacio-
namento: doce, meiga, carinhosa e
companheira.Eamulher tambémbusca
homens em que ela possa confiar, ca-

rinhosos, companheiros e protetores.

Como você começou a trabalhar com
esse tema?

Após cinco anos atendendo em con-
sultório, comecei a me perguntar por
que todos os pacientes, além da pato-
logia, tinham a dor do amor. Passei a me
especializar em relacionamentos e bus-
car agências, para saber como elas fun-
cionavameajudaressaspessoas.Prestei
serviços para alguns agências em São
Paulo e gostei de ser cupido. Porém des-
de o início via a dificuldade das pessoas
que buscam um amor. Comecei a unir
muitos casais. Alguns anos me desliguei
e voltei para o consultório. Para a minha
surpresa, ex-clientes começaram a me
procurar para fazer essa assessoria que
eu dava a alguns clientes. Daí eu abri a
Eclipse Love, para atender a homens,
empresários e executivos que buscam o
amor. Criei essa nova profissão de Heart
Hunter – a caçadora de corações, que já
patenteie inclusive. Como eu sou espe-
cializada em relacionamentos, percebia
a necessidade de um acompanhamento
para essas pessoas que buscam o amor.
Eu dou uma assessoria.

Comofunciona?
Os homens que compram esse serviço.

Eu faço uma entrevista pessoalmente, vejo
o perfil que ele busca, tento achar essa
parceira dentro da agência ou na rua. Para
isso, eu tenho parcerias com cabeleireiros,
manicures, donos de cafés, para identificar
o perfil. Faço uma entrevista com essa pes-
soa para apresentar ou não ao meu cliente.
Todo mundo que entra tem que ser com-
provadamente livre,peçoantecedentescri-
minais, onde trabalha e mora, quanto ga-

O primeiro passo é
se respeitar. Quando
a pessoa se ama, ela
acaba atraindo
pessoas que também
possam amá-la”

nha, toda a documentação para eu poder
confiar nessa pessoa. Todo esse serviço é
sigiloso.Acheiumapessoacompatível, eles
seligam,vãoseencontraredepoiseuquero
um feedback de ambos, lado positivo e
negativo. A partir dali, passo a avaliar o
comportamento do meu cliente. Durante
18 meses eu fico assessorando por telefone
ou e-mail.

Qualéoperfil dos seusclientes?
98% têm nível superior, são indepen-

dentes, comprovadamente livres e que-
remumrelacionamento sério.Nãoépor
timidez ou porque não são atraentes.
São homens e mulheres que querem
uma facilidade maior de encontrar um
relacionamento, sem se expor.

Edáresultado?
As agências têm de 50 a 60% de acer-

to em relacionamentos estáveis. Mas
não adianta a pessoa apenas entrar em

tênis e jeans, que ótimo. Se ela gosta de
usar salto, ótimo também. Só que cada
uma tem que assumir isso e gostar de ser
assim. Nós evoluímos bastante, mas pa-
ra relacionamento voltamos há 20 anos.
Homens buscam mulheres que tenham
comportamentos confiáveis e adequa-
dos de uma mulher que quer se rela-
cionar, não uma que use saia curta e
decotedeumavez,amulher temqueser
sensual, porém não vulgar. Ela tem que
se vestir de forma feminina para que, de
repente, atraia os homens. Eles recla-
mam muito de mulheres desbocadas.
Mulher também não gosta de homem
que se comporta assim. O mulherengo
também acaba repelindo a mulher. Ela
já vê a possibilidade de ser trocada ou
traída. O comportamento mais adequa-
do é baixar a bola um pouco (risos),
vamos saber o que realmente queremos
para nós e o que merecemos. Quando a
mulher tenta sedestacarmuito, comoas

periguetes - nada contra-, ela terá mais
dificuldade de encontrar um relaciona-
mento sério. Estou apenas relatando os
comentários que os homens têm feito.
Eles dizem que alguns tipos de mulher
não são para namorar.

Qualéotipodemulherparacasar?
É a mulher que junto com o homem

desenvolve um relacionamento confiá-
vel de carinho, que tem foco em pros-
peridade, que o casal consiga ter planos
juntos, onde eles consigam desenvol-
ver um relacionamento amoroso, que
não é do dia para a noite. As pessoas
ainda têm sonhos de contos de fadas,
eu tenho que me apaixonar logo de
cara, tem que bater o sininho quando
euolhar.Essapaixãoémuitocomumna
adolescência, mas, com o tempo e a
nossa vivência, ficamos mais reserva-
dos e exigentes. Isso faz com que as
mulhereseoshomens seboicotemmui-
to. Não se permitem olhar nos olhos,
desenvolver o assunto para ver a pos-
sibilidade de a pessoa ser seu parceiro.
Ninguém vem pronto para um relacio-
namento. As pessoas precisam de la-
pidações, porque cada um tem uma vi-
vência, uma educação.

Depois do divórcio é mais difícil ter
umoutrorelacionamento?

Percebo que as mulheres divorciadas
têm até mais chances de arrumar mais
rápido um relacionamento, porque elas
têm mais experiência.

Todomundoquer teralguém?
Eu acredito que as pessoas são muito

mais felizes quando têm um relacio-
namento harmonioso. Mas muitas já
presenciaram ou viveram relaciona-
mentos traumáticos, se frustram e
acabam se reservando com medo do
sofrimento. Elas pensam: eu estou tão
bem sozinha e vou entrar em uma re-
lação para sofrer de novo? Mas é sem-
pre bem-vinda uma pessoa que se en-
caixe com ela, para ser feliz.

uma agência. Ela tem que estar disposta
a conhecer os outros. As agências au-
mentam de 3 a 4 vezes as chances de
encontrar um amor. E também é mais
seguro, porque antes de entrar é ne-
cessário mostrar documentos.

Tem uma idade que mais procura a
agência?

Antigamente, era a partir dos 35 anos.
Hoje em dia, para a nossa surpresa – de
doisanosparacá-,atéde20anos,ecomas
mesmas críticas dos mais velhos: não con-
seguem uma pessoa que queira namorar
sério. Homens e mulheres não têm de-
monstradoquebuscamumrelacionamen-
to. Isso tira o interesse dos outros.

Temalgummododeagirque indique:
“euqueroumrelacionamento”?

Primeiro a pessoa tem que assumir a
personalidadedela.Nãotemqueficarse
camuflando. Se ela gosta de se vestir de

UMA MULHER MAGNÉTICA

1 Pontualidade

2 Bom humor

3 Conquiste e depois se adapte às
diferenças que todos têm

4 Evite assuntos negativos e falar de
ex e de trabalho em excesso

5 Não julgue antes de conhecer. Fique
aberta a novas oportunidades além

do namoro

6 Use roupas adequadas para um
encontro. Não precisa ser uma freira

e nem vulgar

7 Prefira o salto alto para o primeiro
encontro

8 Use uma maquiagem suave

9 Mantenha um mistério. Nunca
conte tudo no primeiro encontro.

Deixe um mistério no ar

10 Explore a feminilidade. A mulher
harmoniosa se torna atraente
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