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Nossa vida é feita de fases
algumas boas e outras ruins é
como se fosse um ciclo onde
tudo tem começo meio e fim. 

Assim acontece com os
relacionamentos também. 

Todos nós passamos por
momentos bons e ruins e
muitos terminam em uma
separação.
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A separação é inevitável sabemos
que o processo de separação não é
fácil para ninguém principalmente
quando vem associado a uma
rejeição ou fatores como a traição
de um dos cônjuges.

Sabemos que o caminho é de luta
durante esse processo de fim do
relacionamento. 

Segundo alguns especialista como: 

Psicóloga Clínica há 10 anos. Pós-
graduada em Terapia Cognitivo -
Comportamental. 

Capacitação em Neuropsicologia
(diagnósticos dos transtornos de
aprendizagem) e Treinamento de
Pais e Professores pela UFMG.

Observam-se muitos casos onde a
pessoa acaba de se separar e fica 

perdida sem saber o que fazer ou
como lidar com essa situação.

Ela não consegui passar pelos 7
estágios que chamamos de que são
completamente difíceis, 

São dolorosos para o casal ao
passar por essas fases quê
chamamos de luto amoroso onde a
pessoa começa a se preparar para o
próximo passo que é começar tudo
novamente.
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 Um detalhe importante você sabia
que quem sofre não é somente a
pessoa que foi rejeitada.

Mas também quem optou pela
separação a pessoa que pediu a
separação ela sofre o luto amoroso
mesmo antes de terminar a relação
   
 Comete-se o engano de acreditar 
que quem saiu da relação “está
numa boa”. Este é visto como o
vilão da história, aquele que
provoca o sofrimento. 

Mas não é bem assim que
acontece… as pessoas sempre
acham que quem “é deixado” é a
grande vítima num
relacionamento. 

 O que ocorre é que quem é
deixado está numa situação
completamente passiva e é
obrigado a lidar com todo o
sentimento de impotência.
Não há o que fazer.
 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Como lutar contra uma certeza do
parceiro?

Quem fica é arrebatado por um
sentimento de traição, mesmo sem
ter havido “traição”, propriamente.
Quem fica se sente à deriva,
abandonado, rejeitado, desamado…
sem chão. 

O que resta para quem é deixado
são as lágrimas.

Às vezes, dependendo do
despreparo ou da surpresa com a
notícia, tem-se o impulso de fazer
malabarismos para que o outro
volte atrás. Mas é inútil.



Depois da separação tem que se
perceber que existe um processo
de adaptação que dói muito, que é
profundo pois a partir de agora a
vida vai ser diferente.

Uma das questões a ser enfrentada,
é um vazio que persiste neste
período. 

Quando ocorre a separação há um
momento de reflexão, de análise
tipo: Como eu vou recomeçar?

Como eu vou superar? Como eu vou
amenizar isto? 

Na verdade é um momento muito
sensível, a pessoa chora muito, não
sente vontade de trabalhar.

erde o sono, não sente vontade de
se alimentar, não consegue cuidar
dos filhos. 

Começa a pensar sobre: “O meu
casamento acabou! Fui trocado por
outro(a)! Fui traído(a) 

Fui abandonado(a), Ele(a) não me
ama mais!” Como enfrentar esse
vazio?

Na verdade essa dor não passa de 

Um dia para o outro. Tal sofrimento
pode durar dias, meses e anos. 

Existem pessoas que superam em
questão de meses mas. 

Há pessoas que passam anos presas
a sentimentos de culpa e rejeiço, se
tornam amargas e solitárias
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A dependência afetiva não morre
da noite para o dia.

Há momentos em que você vai
acordar bem com garra e diz agora
vou refazer a minha vida. 

Há momentos que você vai se
sentir a pior pessoa da face da terra.
 
Neste período os seus pensamentos
vão te auto flagelar, auto sabotar,
auto condenar.

vão te culpabilizar por todos os
males que você esteja enfrentando. 

Porém, quando esses pensamentos
chegarem você deve filtrá-los.

Quando vier um pensamento do
tipo: não consigo, não vou dar
conta, reestruture-se e diga: 

Nada é para sempre! Esse
sentimento vai passar!

Quando somos deixados, sentimos
isso como uma forma de rejeição.

Alguém que eu amo não me quer
mais! 

Então temos que suportar duas
dores muito difíceis, a dor da perda
de não ter mais aquela pessoa que
se ama e a dor do coração
machucado. 

Essas feridas da rejeição são muito
poderosas,  pois elas atacam
diretamente a auto imagem e a
confiança em você mesmo.



A nossa cabeça pensa assim: Se eu
fui rejeitado(a) é por que eu não
tenho mais valor? 

Ou será que eu não tenho o valor
suficiente para ser amado por
aquela pessoa que eu gostaria? 

Isto definitivamente não é verdade!

Numa relação estável, que
começou com a intenção de que
fosse o mais duradoura possível.

É claro que ambos caminham na
direção de solidificar o casal.

Espera-se que o amor seja para 

todo o sempre e por mais que se
fique atento à evolução do
relacionamento, o amor, o tesão;

O interesse por perpetuar o vínculo
pode acabar de um dos lados.

Às vezes acontece de ambos irem
perdendo o interesse
gradualmente e quase ao mesmo
tempo.

Mas na maioria dos casos esse
desinteresse é unilateral.

Quem deixou de amar também se
frustra.
 
Quem deixou de amar não gostaria
de ter deixado de amar, mas não se
trata de uma decisão.

Isso simplesmente acontece.
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Ele vasculha dentro de si por longo
tempo para reencontrar o desejo, a
paixão dos primeiros tempos mas 

nada encontra. Vive um grande
conflito e entra em estado de luto.

CULPA E
FRUSTRAÇÃO

Provocar discussões estéreis

Buscar um relacionamento fora
como forma de se punir pela
culpa por ter deixado de amar
seu parceiro

Buscar uma proximidade
forçada para “disfarçar” seus reais
sentimentos e intenções

Quem deixou de amar também
perdeu um amor e passa um longo
tempo muitas vezes se culpando.

Antevendo a dor de seu parceiro,
desejando evitar que ele se magoe.

E muitas vezes, na tentativa de
negar que os sentimentos apenas se
esvaíram, na crença de que é preciso
haver um motivo mais contundente
para a separação.

Que não basta que o amor e o
desejo tenham se esgotado,
cometem-se equívocos.

Se você se encontra nessa situação,
preste atenção para não tornar a
separação desnecessariamente mais
dolorida do que naturalmente é,
evitando as seguintes situações:



Desprezar seu parceiro ou tratá-
lo com indiferença, imaginando
que assim fará com que ele
também deixe de lhe amar,
facilitando sua decisão

Essas atitudes apenas vão
prolongar e acentuar a inevitável
dor da tomada de decisão.

Ninguém acorda pela manhã com
a descoberta de que deseja se
separar. Isso é um processo, vamos
nos percebendo aos poucos.

Quem passa por essa experiência se
submete a um recolhimento 

reflexivo aflitivo porque muitas
vezes não consegue aceitar
facilmente a realidade de seus
sentimentos.

E até que perceba a

impossibilidade da continuidade
da convivência, vai-se vivendo o
luto da perda de um amor, dos
planos, dos projetos em comum.

É um engano acreditar que quem
deseja se separar “está numa boa”.

A diferença entre quem sai e quem
fica é que quem sai vive o luto
antes da efetivação da separação.

O ditado que diz que “quando um
não quer dois não brigam” aplica-se
perfeitamente nos casos em que o
desejo de separar-se é unilateral. 

Quando um dos dois lados chega a
comunicar essa decisão, isso já foi
longamente maturado – e sofrido.
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A sensação de alívio experimentada
por quem sai e a aparente
simplicidade com que pode lidar
com a questão são muitas vezes
vistas como insensibilidade;

E isso é outro engano.

Cada qual à sua forma e nos seus
tempos, vive a dor da perda, e
passado o primeiro impacto é

sempre bom ter consigo que nas
relações de afeto não existe
certificado de garantia e muito
menos prazo de validade.

Começo, meio e fim. 

Mesmo as relações que duram “até
que a 

morte nos separe” sofrem
pequenos lutos no meio do
caminho.

Muitas pessoas não se separam
porque acham que nunca mais vão
encontrar outro parceiro.

Outras não se separam, porque
acham que dá muito trabalho
começar de novo.

Enquanto outras se separam
apenas quando já estão atreladas
num outro relacionamento.

Há aqueles, ainda, que se separam
com a agenda tomada por baladas,
compromissos com amigos e todos
os aplicativos de encontros
instalados.
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Tem ainda o outro lado, de quem
não decidiu se separar, mas o
parceiro decidiu. 

E além de ter de lidar com a
rejeição e o abandono, os medos de
ficar sozinho também assombram.

Nem sempre o outro vai saber
quais são suas expectativa em
relação ao relacionamento de
vocês.

Saiba que a falta de: 

diálogo, cumplicidade, dedicação,
respeito a individualidade, desejo
sexual, apoio, incentivo, amizade e
paciência costumam ser os motivos
para desencadear o processo de
separação.

Então o fim do relacionamento
começa a provocar uma reação em
cadeia onde um dos dois vai sentir

Um vazio que vai persistir nesse
processo uma dor duplicada
semelhante a dor da perda(morte)
que se assemelha a dor do luto.

Em alguns relatos é uma dor que
corrói a alma, que faz a pessoa se
sentir um lixo.

Que faz a pessoa se sentir um nada,
que faz você achar que não tem
condições nenhuma de viver sem o
outro.

Que faz você achar que jamais vai
conseguir viver sozinho, vai
acreditar que essa dor nunca vai
acabar.
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Sexcoach

NATALIA DE
SOUZA SOUZA 

Isso tudo se dá por conta da
DOPAMINA no cérebro é a mesma
coisa quando você é viciado em
cigarro, bebida.

Quando você para de consumir
você fica naquela abstinência pela
nicotina ou pelo álcool.

Saiba que da mesma forma que a 

paixão age no cérebro como se
fosse droga o luto amoroso ele tem
o mesmo sentimento de uma
perda física.

Segundo uma pesquisa de Harvard
os danos podem ir além do
psicólogico para quem tem o fim
do relacionamento. 

A pesquisa mostra que a pessoa a
pessoa que tem a perda do ente
querido por exemplo ela aumenta
a chance de ter um infarto em 21
vezes.

E essa pesquisa afirmou que
seguinte quê pessoas que tem
termino de namoro ou casamento.

Pode ter as mesmas chances os
mesmos danos que uma perda
física.

Ex: Como retomar a minha vida
com tanto sofrimento? 

De quem foi a culpa? 

O que eu fiz de errado? 

A culpa foi minha? 

Se eu fui rejeitado(a) é por que
eu não tenho mais valor? 

Ou será que eu não tenho o
valor suficiente para ser amado
por aquela pessoa que eu
gostaria? 

Então você chora se questionando
fazendo várias perguntas para si
mesmo.

Isto definitivamente não é verdade!

Em outros casos um vai procurar o
outro para que a outra pessoa
repense sobre a sua decisão e volte
a trás não se conforma com o fim
do relacionamento.

Isso acontece por quê? 

Por causa da abstinência a primeira
fase do luto amoroso é o início da
paixão se manifestando. 

Isso se dá pelas descargas de prazer
quando não acontecem mais então
surgi a vontade de recuperar essa
dopamina a qualquer custo.

Nenhum ser humano gosta de ser
rejeitado a abstinência faz com que
a pessoa queira voltar mesmo
estando em um relacionamento
ruim.
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7 FASES DO LUTO
AMOROSO
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ABSTINÊNCIA e
NEGAÇÃO 

E se eu tivesse feito isso?
E se eu tivesse dito aquilo?
E se tivesse reclamado menos?

A 1ª fase do luto amoroso onde
ocorre a dependência afetiva onde
tem o vício da paixão quando o
relacionamento acaba é natural
que a pessoa custe acreditar que o
relacionamento acabou. 

Existe aqui o desconforto de não
ter mais aquela pessoa que se ama,
que precisa, que sente saudade.

Estar sem ela tem se a sensação de
que vai morrer. 

Nesta fase se começa a reconhecer
a viver sem o outro. 

Dói mas é necessário. Sente raiva
mas ao mesmo tempo sente falta.

É um sentimento viciante.

Aqui nessa primeira fase vem
acompanhada da interiorização
onde você tem a idealização do
outro, colocar qualidades a mais do
que a pessoa tem. 

Você começa a se culpar, se encher
de dúvidas e pensa: 

E se eu fosse mais paciente? A raiva
se volta contra você.



A RAIVA

Para alguns psicólogos ou
neuropsicólogos a DEVASTAÇÃO se
encaixa na primeira fase do luto
amoroso. 

O fato de ter sido deixado é
impactante. É sem sombra de 

dúvidas a mais dura de todo
sofrimento que vem por ai. 

É uma dor enorme! Não há força
para se reerguer. 

Se afastar de tudo que lembre o
parceiro ou parceira, inclusive redes
sociais, fotos, lembranças, lugares
que iam juntos, etc.

Uma outra dica é buscar atividades
que aumentam neurotransmissores
do bem-estar e ocupem “cabeça”.

Novo Hobbies. 

A 2ª fase do luto amoroso nessa
fase o organismo da pessoa
começa a eliminar vestígios de
quem está causando tanto mal, a
sua raiva vira contra ele(a). 

Você começa a ver o outro de uma
forma 

Mas realista e menos romântica.

Isso acontece de uma maneira
muito radical da noite pro dia a
pessoa começa a sentir ódio da
outra pessoa que um dia ela tanto
amou. 
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NEGOCIAÇÃO 

DEPRESSÃO 

Sem esse mecanismo de defesa
sem esse 

processo de limpeza a mudança
entre sentimentos bons e ruins não
daria para chegar a terceira fase .

Nessa fase aumenta os níveis de
cortisol.

Então se não houvesse a mudança
de sentimentos bons ou ruins a
pessoa não irá para a próxima fase.

É a 3ª fase do luto amoroso onde a
pessoa começa a pensar e ver onde
errou e na verdade em uma relação
existe erros e acertos. 

Toda relação é um via de mão
dupla. 

É a 4ª fase do luto amoroso é a
recusa da outra 

pessoa em voltar atrás Tende a
baixar a produção de cortisol ao
qual deixa a pessoa triste
depressiva.

Com falta o sono, com falta a fome,
a pessoa vai querer se isolar. 

Em muitos casos, a outra parte
recusa todas as propostas feitas na
etapa anterior.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOLEIDE
CARMEM

Ela é responsável por transmitir
sons, imagens, odores , cheiros, 

Sabores em emoções, desejo,
empatia, compaixão,
arrependimento, culpa, orgulho,
sentimentos como nojo,
humilhação e vingança. 

Por conta disso começa a falar mal
do outro e não é tão difícil assim
saltar de um sentimento para o
outro. 

Quem pensa que é difícil não sabe
que os dois sentimentos amor e
ódio (raiva).

São processados na mesma região
do cérebro em especial na ÍNSULA
que é uma estrutura do tamanho
de uma ameixa sec.

Tudo isso vai para ínsula. 

Passando da abstinência para a
raiva é a maneira do corpo se
defender. 

Este estado é comum que a pessoa
se sinta como se tivesse se
libertando de algum ruim. 

Por isso a raiva é a 2ª fase do luto
amoroso por que a pessoa passa do
amor para o ódio na mesma região
do cérebro que causa todas essas e
as outras emoções é um
mecanismo de defesa que o corpo
tem. 
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SUPERAÇÃO OU
ACEITAÇÃO 

O que faz com que você se sinta
completamente perdido,
acreditando que nada mais faz
sentido.

Neste estágio, muitos costumam
ficar em casa, sem ter vontade de
sair, ver os amigos, nada.

Ideal é ter varias atividades, novos
hobbies, criar novos amigos, etc.

É a 5ª fase do luto amoroso é onde
a pessoa não vai poder alimentar
por muito tempo as outras fases.

Essas fases acontecem com todos
que passam pelo processo de
separação com maior ou menor
intensidade.

Mas isso depende de cada pessoa e
como ela lida com as resoluções de
problemas em sua vida. 

Então olhe para o futuro, valorize-
se, ame-se e corra atrás do seu
crescimento. 

Tenha projetos, planos. Entenda
que fácil não é! Mas com sabedoria
você vai superar. Procure ajuda
profissional se caso precisar.

Se você que está passando por esta
situação, ou já passou ou conheça
alguém que esteja passando,
pense: você não perdeu a sua vida.
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Não sabem como lidar com a
situação e não admitem buscar
profissional na área para auxiliar.

Falar de Sexualidade parece estar
invadindo um território minado
cheio de granadas onde você pisar
errado tudo pode explodir. 

Seja qual for seu problema sua
dúvida quanto a sexualidade
pergunte vai em busca de resolver
só não terceiriza sua felicidade na
mão de outra pessoa. 
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APRENDER

Por que às vezes se tem a
impressão que após a separação
não há vida. 

Mas neste momento houve um
rompimento de uma área de sua
vida. As outras são mantidas!!! 

E essa mesma área amorosa de
relacionamento hoje machucada,
pode ser reestruturada.

Não estenda o grau de sofrimento
para a vida inteira, como se todas
as áreas da vida fossem quebradas.

Ainda restam outras áreas e ainda
resta esperança. com o tempo a dor 

e o sofrimento passarão. 

É importante pensar que não há a
dor que dure para sempre e depois
da chuva sempre vem o sol.

É a 6ª fase do luto amoroso é
quando não basta a pessoa estar
pronto para um próximo
relacionamento.

Temos que  aprender com os
anteriores, aceitar 
nossas qualidades.

Falhas, defeitos e aprender com
eles. a pessoa aceita e começa
aprender com os erros ,defeitos e
qualidades. 

TRANSFORMAÇÃO 

Aprender com os relacionamentos
anteriores e analisar . 

Você tem que se auto analisar e
saber que tipo de pessoa você
gostaria de ser e em 

qual pessoa você quer se
transformar. 

Deve-se neste momento fazer uma
lista de tudo o que errou, o que
acertou e o que aprendeu com o
relacionamento.

É a 7ª fase do luto amoroso onde
após aprender agora é necessário 
que haja uma transformação. 

Mesmas atitudes vão gerar os 
mesmos resultados. 

Pegar tudo que deu de ruim e se
transformar para alguém melhor.

É a melhor fase!!! É a capacidade de
olhar para traz e saber que existe
um futuro. 

O sentimento de liberdade volta a
ser sentido. 

Você volta a ter força, energia,
superação. 

E assume o controle de sua vida.
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Você tem quê entender que
pelo fato da pessoa pedir a
separação não quer dizer que
ela a odeia.

Respeite o seu luto amoroso é
essencial que você entenda que
a sua for vai passar essa fase ela
precisa ser vivida e ela vai
passar.

Saiba que do sofrimento que possa
surgir, tire uma lição positiva da
situação. 

Discipline e reestruture seus
pensamentos. 

Em primeiro lugar, é essencial que
entenda que o luto é uma fase e
que vai passar, mas que precisa ser
vivida. 

Então, se tiver vontade de ficar
mais em casa, fique, se quiser
chorar, chore. 

Ficar triste faz parte, afinal, você
está se acostumando a uma nova
realidade.

A viver sem a companhia de
alguém que passou um bom
tempo contigo. 

Seja paciente consigo mesmo e
acolha seus sentimentos.

Elabore a dor da
perda: 
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xingue, resmungue, grite,
chore, bata a cabeça na
parede, fale sobre sua
perda. Procure se deixar
doer. 

Fique com pessoas que
gostam de você.

Tire Lembranças do
Seu Campo de Visão

Manter porta-retratos com
fotografias do casal ou
objetos que tenham sido
dados pela outra pessoa.

Apenas fará com que se
lembre dela com maior
frequência.

Por isso, procure retirar tudo
isso, talvez mudar a
decoração da casa, renovar.

Isso não é fugir do
sofrimento e sim evitar se
chatear em momentos.

Nos quais não estava
pensando no ocorrido. 

Redes Sociais.
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Escolha ficar com pessoas que
não fiquem falando do seu(ua)
ex.

Encontre novos passatempos
tipo : dança de salão, academia,
viajar, passear com amigos,
acampar e etc...

Se pergunte: Quem é você e
quem você gostaria de se
tornar?

Se dedique a algum projeto
social, pessoal ou até mesmo
profissional.

Quando nos sentimos tristes, nada
melhor do que estarmos ao lado de
pessoas que nos amam. 

Por essa razão, peça para que
familiares e amigos te façam
companhia, seja para desabafar,
dar um passeio ou qualquer outra
coisa. 

A energia que o carinho dessas
pessoas irá te proporcionar
certamente fará com que se sinta
mais forte.

Este também é um ótimo
momento para se dedicar a algo só
seu, talvez um projeto relacionado
à carreira, uma viagem. 

Aproveite para canalizar as suas
energias a uma coisa que te faça
bem. 
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ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 
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Inicie ou não um novo
relacionamento.

Conhecer pessoas novas, aceitar
mais convites de amigos para
sair.

Assim, pouco a pouco, conseguirá
perceber que não precisa de
alguém para te completar, pois é
uma pessoa inteira e tem todas as
condições necessárias para ir em 

busca dos seus objetivos.

Sabemos que não é muito saudável
engatar em um novo
relacionamento logo de cara.

Pois seria como querer preencher
um vazio deixado pela outra
pessoa.

Segundo uma pesquisa da
universidade de New York as
vantagens de se iniciar um novo
relacionamento.

Temos que passar um tempo
sozinhos no mínimo 5 meses sem
se relacionar.

Ainda segundo a pesquisa pessoas
que engataram um relacionamento
após o outro eles tiveram um bem-
estar psicológico.

Se tornar a mais amáveis e também
tiveram um crescimento pessoal.

Apesar de não ser indicado que
busque um novo relacionamento
durante a recuperação de um
término.

E fazer o uso da suplementação
de SEROTONINA pode ser uma
boa opção para ajudar a passar
pelo luto amoroso.

1) O que você sentiu quando a
outra pessoa ao qual você tinha
um relacionamento pediu a
separação? 

 isso não significa que não possa
conhecer pessoas novas, fazer
amizades. 

Para isso, aceite mais convite dos
seus amigos para ir em lugares
diferentes ou vá por conta própria.

Mudar de ares irá te fazer muito
bem, pode acreditar.

Fiz uma pequena pesquisa a
algumas pessoas sobre a separação
fiz 7 perguntas e obtive algumas
respostas:

R- É muito difícil para o casal
quando chega a um ponto
extremo, dependendo quanto
tempo estão casados ou juntos
ambas partes ficam abaladas.

Devemos manter a calma e
respeitar a integridade dos filhos,
sem brigas e discussões na frente
deles pois eles precisão do suporte
do pai e da mãe para seu
crescimento.

Nada melhor que manter a calma e
ter uma boa conversa para ver os
pontos negativos, para ter chegado
a uma separaçã

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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2) O que você sentiu durante o
processo de separação que
chamamos de luto amoroso?

R-Sempre imaginei que seria para
sempre. 

Mas não conduzimos a mente do
outro. 

Podemos até fazer de tudo, mas a
insatisfação é da outra e não da
gente.

R- Quem pediu a separação fui eu
não suportava mais tal situação!

R- Me senti péssimo, muito mal!

R- Foi eu que pedi a separação com
agressão física ao meu parceiro.

R-É muito difícil, se tem vínculo na
relação, depende do tempo que o
casal tá junto.

Tem que deixar os ânimos se
acalmar, a maioria das vezes
procurar fazer uma terapia de casal
daí a melhor forma de não perder
tudo que já passaram juntos.

Até por que o bem maior de um
casal são os filhos.

R- Passei 1 ano com uma pistola
9mm embaixo do travesseiro e
carregada.Tinha mórbidas ideias e
intenções. 

Depois abandonei os pensamentos
e vendi a pistola.

3) E como você superou a
separação?

R- Quanto ao luto amoroso eu já
tinha vivido morando juntos.

R- Me senti sem chão como se
tivesse morrido.

R- Muita raiva dele!

R-Superar uma separação por mais
que tenham vários motivos para
não dar continuidade é difícil,

Porém dependendo da situação, as
vezes um supera mas rápido que o
outro, depende muito do ponto de 
vista de cada parte.

Na minha opinião quando não dá
mais não adianta insistir ainda mais
se a mulher sofre com agressões e é
sempre diminuída pelo seu
parceiro por ser um sexo mais frágil
em certas questões.

Mas se engana quem pensa que
mulher é um sexo mais frágil que
os homens.

R- Outro relacionamento muito
gostoso e cheio de parceria.

R- É difícil, porém foi a melhor
decisão que tomei.

R- Com o tempo me ocupando
com trabalhos.

R- Lembrando das coisas ruins que
ele me fez .

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL4) Como você fez para chegar a
outra pessoa ao qual se
relacionava para dizer que
queria se separar? 

5)Houve um
preparo
psicológico? 

R- Chegar e falar para seu parceiro
ou parceira que não dá mais,
depende da situação que chego.

Há inúmeros motivos para chegar a
esse ponto, e não é nada fácil.

Alguns casais conseguem numa
boa alguns outros já pensam muito
na hora de chegar e falar pois ali se
construiu muita coisa, envolvendo
até filhos.

Tem que ter diálogo e a certeza que
não dá 

Mais, sempre preservando a
integridade dos filhos, sem brigas,
divisão na frente deles e muito
menos falar mal da mãe, ou do pai
para as crianças.

R- Eu fui o lado surpreendido !

R- Chamei pra conversarmos, muda
ou acabou o que não existia mais.

R- Não cheguei ela que chegou.

R- O chamei para conversar com
uma abordagem agressiva.

6) Você pensou na dor que
poderia causar na outra
pessoa?

 
R- Muitas vezes há um preparo
psicológico sim, pois se já chegou
Psicológico.

Eu fiz depois por minha conta,
para ver se não media os homens
que surgissem em minha vida
como ele. 

Nunca acabou esse medo.

R-Não havia nem um preparo
psicológico não.

R- Houve porém devido a raiva
que senti naquele momento perdi
a razão e agi com a emoção.

R- A dor da outra pessoa,
provavelmente devemos pensar
sim, ali tem uma história muito
bonita, devemos.

Pois não é fácil recomeçar do zero,
lembrar dos momentos bons, das
conquistas, a falta que vai fazer.

Aquela atenção que talvez outra
pessoa não irá conseguir dar na
mesma intensidade, etc.

Mas quando a mulher sofre muitas
agressões de todos os tipos, e
lamentável.

Pois os filhos sofrem mais, vendo
tudo aquilo e ainda se separam,
sabendo do que elas presenciam
no dia a dia.SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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7) Você simplesmente chegou e
abordou de forma direta sem
muita enrolação ou se
respaldou em relação ao
sentimento da outra pessoa?

Devemos sempre proteger nossas
crianças nessa hora, ou partem
para uma terapia de casal ou
tentam superar a separação.

Sem um humilhar,maltratar ou
outro sem ameaças e etc.

R- Dor, quem vivia a dor por 24 anos
fui eu.

R- Ela quem causou a dor.

R- Não! Não dava mais certo.

R- Numa abordagem direta é bem
complicado, pois a outra parte não
espera dessa forma no susto.

A melhor coisa é conversar manter
a calma e tentar amenizar todos
pontos negativos, agora se a
mulher já foi muito agredida e
humilhada.

Diante das crianças, não tem mais o
que fazer do que proteger sua
própria integridade física e de seus
filhos.

R- Sim. chamei pro papo reto e
decidimos.

R- Sim simplesmente acabou não
dar mais quero um tempo pra mim.

R- Cheguei e falei de forma direta
sem muita enrolação.

Observando os relatos de algumas
pessoas vejo que cada pessoa tem
uma forma de agir em relação a
separação e passar pelo luto
amoroso.

Onde algumas pessoas enfrentam
ou passam por ele engatando um
novo relacionamento. 

Com todavia alguns deixam alguns
sentimentos aflorarem como a
raiva onde o emocional fala mais
alto do que a razão e algumas
pessoas acabam partido para as
vias de fato agredindo fisicamente.

Alguns acabam às vezes com
pensamentos de vingança contra
os ex cônjuge. 

Tem pessoas que conseguem
passar pelas fases do luto amoroso
outros se isolam.

Sentem como se fossem morrer
porque a dor da separação é como
uma dor física, como a dor da
perda 

Algumas pessoas dizem que
dilacera a alma como se perdesse
um então querido mas... 

Sabemos que todos esses
sentimentos são causados por
hormônios e neurotransmissores. 

Eu como Especialista da Saúde e
Bem-estar do casal tenho o dever
de orientar e ajudar as pessoas a
passarem pelas fases do luto
amoroso.



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASALO mais rápido possível para que
chegue a fase da superação mais
rápido possível para que o (a)
cliente chegue a fase do
aprendizado e da transformação e
aprenda com os defeitos ,

Qualidades com os
relacionamentos anteriores para se
transformar em alguém melhor, ter
um relacionamento melhor.

Aprendendo a se relacionar e como
se relacionar ao se envolver com
outra pessoa já saber.

O que deve e o que não deve ser
colocado no novo relacionamento
baseado nós erros dos
relacionamentos anteriores.

Saber que essa pessoa precisa ter
um tempo pra ela mesmo que ela
deve ficar em outras coisas como
fazer atividades físicas, viajar.

Sair com amigos ( que não lembre
sobre o ex).

Acampar, focar em alguns projetos
pessoais que ficaram guardados,
projetos sociais, profissional e etc...

Assim a pessoa passará pelo
processo de separação e o luto
amoroso menos doloroso. 
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PROFISSIONAIS
AJUDAM
GRATUITAMENTE
CASAIS EM TODO O
MUNDO
Especialistas da Saúde e do

Bem-estar do Espaço Novo Dia

ajudam gratuitamente casais

em todo mundo a melhorarem

seu relacionamento e vida

afetiva.

Muitos casais experimentam

conflitos diários em seu

relacionamento; seja por conta

do estresse do dia a dia, da

rotina de trabalho, dos filhos,

entre vários outros motivos.

Esses conflitos podem

prejudicar substancialmente o

bem-estar do casal e seu

relacionamento familiar.

Se você está se

perguntando como

realmente é essa

profissão, o que faz

um especialista de

saúde e bem-estar do

casal, como ele se

prepara para ajudar

em um

relacionamento e

como trabalha, este

artigo é para você!
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O Espaço Novo Dia foi criado,

através do MM Academy -

Instituto Educacional, para

ajudar você a ter um

relacionamento, mas não como

algo temporário e, sim, ensiná-lo

a enfrentar qualquer que seja os

desafios que estejam na sua vida

e a experimentar uma

experiência de melhoria de vida

duradoura junto ao seu

parceiro(a).

O programa oferece consultas e

tratamentos gratuitos,

oferecidos por profissionais

Especialistas da Saúde e Bem-

Estar de todo mundo, que

realiza consultas e tratamentos

para pessoas que precisam

melhorar seu relacionamento,

mas não tem condições

financeiras de pagar.

São oferecidas consultas

gratuitas pela internet, grupos

de apoio, aconselhamento, e

acompanhamento diário no

intuito de ajudar o casal a

resolver de vez situações que

causam mal estar em seu

relacionamento ou vida pessoal.

O programa faz parte do Instituto

Educacional MM Academy,

fundado em 2016 pela ABRAMESI

– Associação Brasileira dos

Profissionais da Saúde e Bem-

estar do Casal, com objetivo de

oferecer qualificação e formação

profissional para aquelas pessoas

interessadas a ingressar nesta

profissão e a transformarem vidas

de casais em todo o mundo.

No decorrer de seus 5 anos de

existência o MM Academy já

formou mais de 1.500 alunos em

19 Estados Brasileiros e 9 países

diferentes como Japão, Peru,

Argentina, Paraguai, México,

Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

95% dos alunos estão satisfeitos

com o curso e atuam na área

transformando a vida de milhares

de casais pelo mundo.

O curso de Especialista em Saúde

e Bem-estar do casal é destinado

a pessoas que gostam de falar

sobre relacionamento e fazer

disso sua profissão e criar seu

próprio negócio - Não é necessário

ter uma formação anterior na área

da saúde.

O maior quesito para se encaixar

no perfil do curso é querer

transformar a vida de casais,

sendo bem remunerado por isso.

https://www.especialista.site/espaconovodia


No site do Espaço Novo Dia você

tem todas as informações acerca

do programa, além de

riquíssimos conteúdos de leitura

para te auxiliar em todo o

processo.

Basta você ir até lá, preencher a

solicitação de consulta gratuita e

aguardar que um profissional

logo entrará em contato.

Ajudar duas pessoas em suas

dificuldades para alcançar o

relacionamento que desejam é

um trabalho maravilhoso.

Quando pensamos em um

especialista de casais, nos

referimos a "alguém que ouve ou

sabe dar bons conselhos", mas

essa profissão vai muito além

desses conceitos simples.

Para você que está com algum

tipo de problema no seu

relacionamento, ou então para

você que quer mudar de vida e

dar aquele gás nas suas finanças.

Vale a pena conferir! SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



CONHEÇA A RÁDIO
DESEJO SECRETO: A
RÁDIO EXCLUSIVA
PARA
RELACIONAMENTO E
VIDA SEXUAL DO
BRASIL
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