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 Afinal! o que é traição? o que
passa na mente do traído? e da
que traiu? 

A traição machuca sabemos que
sim. Descobrir que o parceiro (a) é
infiel é um dos momentos mais
difíceis da vida de alguém. As
emoções que surgem após a
descoberta da infidelidade podem
causar estragos no emocional de
quem foi traído (e de quem traiu
também!). 

Vivemos cercados por situações
assim. Seja na vida real ou em
meios de entretenimento,
encontramos casais feridos por
uma traição e, com isso, algumas
ideias “únicas” sobre de fato o que é
o amor. 

A traição simboliza é a quebra de
confiança e ausência de respeito
com o próximo. Afinal, existem
maneiras de melhorar o
relacionamento e determiná-lo
sem causar tamanho sofrimento
emocional ao próximo. Então, por
que o parceiro (a) escolheu
machucá-lo (a) dessa forma? 

-

TRAIÇÃO 
(COMO DEVEMOS

AGIR? ) 

Quando a infidelidade acontece, o
traído passa por um período de luto
amoroso. Como algo muito
importante é perdido, o pesar é
semelhante ao de quando alguém
amado morre. As emoções são tão
intensas que podem causar um
trauma emocional. 

Além disso, as crenças da pessoa
traída em relação aos
relacionamentos podem sofrer
mudanças radicais. Ela ou ele pode
passar a desacreditar no amor, não
ver mais sentido no casamento ou
em relacionamentos longos, ou crer
que é impossível confiar em
alguém de verdade. Seus sonhos,
planos para o futuro e expectativas
também são danificadas
bruscamente. 
 .
  Reações típicas à infidelidade

O processo de superação e de cura
da traição tende a ser longo para a
maioria das pessoas. Dependendo
das reações da pessoa traída, pode
ser menos dolorido e demorado.
Porém, dificilmente é feito sem
pelo menos, um pouco de dor
emocional.

EDITORA OCEANO AZUL

E - B O O K



O traído pode reagir com: 

Raiva - A pessoa traída pode ser
dominada por uma fúria cega,
reagindo à descoberta com
violência. Brigas físicas e verbais
são esperadas quando a raiva é
predominante. Dependendo da
situação, a agressividade pode
escalar e até mesmo causar uma
tragédia entre os dois. 

É compreensível sentir raiva no
momento da descoberta ou
dias/semanas após o ocorrido. No
entanto, ela precisa ser
controlada para não prejudicar a
pessoa traída nem quem traiu.
Por mais que essa última tenha
errado em trair, reagir com
agressividade pode fazer o traído
se arrepender de ações ou
palavras ditas no calor do
momento.

Descrença - Pessoas que
descobrem a traição por meio de
outras  fontes, como amigos ou
vizinhos, costumam reagir com
incredulidade. Será mesmo que a
infidelidade aconteceu? Como
saber se fulano(a) não mentiu . A
descrença também pode surgir
quando a pessoa que traiu revela
o que fez abertamente. 

.
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Mesmo quando há provas, como
fotos e vídeos, o traído não quer 
aceitar a realidade. Afinal, ela
causa dor. A imagem construída
do   parceiro é abalada ou
totalmente destruída, refletindo
na confiança da  pessoa traída.
 Ela ou ele pode questionar as
suas decisões, perguntando-se 
como não viu algo tão óbvio ou
como escolheu ficar com alguém
capaz de magoá-lo dessa forma. 

Tristeza -  A infidelidade no
relacionamento é algo triste. 
Ela é sentida, sobretudo, quando
o traído reconhece as suas
perdas: o parceiro ou a parceira
que tanto amava, a relação a que
se dedicou e uma coletânea de
planos para o futuro. A tristeza
faz com que reflita sobre os
momentos bons e se pergunte se
conseguirá perdoar o outro. Ela
pode causar depressão quando
acentuada por isso todo cuidado
é necessário para não chegar a
esse ponto.   

.



Culpa -  Ser alvo de uma traição é
algo muito complicado que a
pessoa traída pode atribuir à culpa
da atitude do outro a si mesma.
Começa a pensar se não fez algo
para afastar o parceiro e se não
criou expectativas altas demais
para o relacionamento, ou talvez se
a mesma não foi boa o suficiente
para seu parceiro, causando a
situação desagradável. 

.Embora seja reconfortante criar
desculpas para justificar o
comportamento da pessoa amada,
é importante reconhecer que cada
um possui responsabilidade por
seus atos. Ninguém deve assumir a
responsabilidade por
comportamentos ou decisões de
terceiros. 

          A mente de quem trai 

Afinal! Por que as pessoas traem?
Sabemos que não é fácil terminar
um relacionamento ou casamento
ruim do que ser infiel e causar um
sofrimento imensurável para o
parceiro? Correto? 

São várias as razões que motivam
as pessoas a serem infiéis. Apesar
de termos ciência que nada disso
justifica a traição, é preciso lembrar
que todos nós somos passíveis de
cometer erros. Nem sempre a
pessoa que trai quer arruinar a vida
do parceiro ou fazê-lo sofrer. 
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vontade de terminar o
relacionamento. 
sentir-se menosprezado pelo
parceiro. 
vingança por alguma atitude
do parceiro. 
excitação por ser “algo
proibido” ou uma “aventura
sexual”. 
busca por atenção. 
indiferença do parceiro. 
Solidão. 
Tédio. 

 Por isso a melhor forma de evitar
uma traição é chegar ao parceiro
ou parceira falar o que vem
acontecendo em seu casamento e
coloca o peso na balança se vale a
pena ou não continuar com a
pessoa amada a honestidade
sempre será bem-vinda, é melhor
magoar com a verdade do que
com a mentira. 

Por mais difícil que seja enxergar
a infidelidade no relacionamento
sem a influência das emoções,
precisamos analisar cada caso de
acordo com a sua realidade.

 As motivações para a traição        
 podem ser: 



Abaixo, explicamos algumas
questões mais pontuais da nossa
visão. A intenção não é convencê-lo
a tomar uma decisão precipitada,
mas, sim, esclarecer dúvidas que
podem estar causando sofrimento
em seu relacionamento.  
 
    Por que os homens traem? 

A ciência explica que os homens
traem mais que as mulheres por
que possuem maior capacidade de
separar o sexo do amor e, assim,
concretizar a traição ou traições.
Além disso, não costumam pensar
nas consequências e têm mais
confiança que conseguirão escapar
da situação caso sejam pegos.
Geralmente, quando o homem trai
ele busca prazer ou atenção em
outra parceira. 

    Por que as mulheres traem? 

Já as mulheres tendem a
estabelecer um laço afetivo com a
pessoas escolhida para a
infidelidade aonde acaba não
dando muito certo. Elas estudam
mais as suas possibilidades e
geralmente traem somente
quando o relacionamento atual
está ruim ou muitas vezes por
vingança mesmo rs.

No entanto, as mulheres mais
jovens costumam trair para
satisfazer suas necessidades
emocionais e sexuais, da mesma
forma que os homens fazem então
ambos nessa parte são bem
parecidos. 
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Nos últimos anos, a infidelidade
deixou de ser assunto daquelas
conversas sussurradas de
comadres para se tornar tema de
debate aberto e acalorado.

Diversas pesquisas realizadas ao
redor do mundo têm se dedicado
a tentar explicar essa tendência
humana que, aparentemente, é
mais comum do que se
imaginava em tempos de hoje. 

Alguns estudos já demonstraram
que a traição, em geral, não é
coisa de uma só noite, sendo que
60% dos casos duram mais de um
mês. Também já foi demonstrado
que os homens traem mais que as
mulheres e que os motivos para
que ambos sejam infiéis são
distintos. 

Enquanto os homens agem
guiados pelo lado físico, as
mulheres tendem a creditar suas
traições a problemas emocionais. 

Mas como saber quando uma
traição começa? Na verdade, mais
profundamente, o que caracteriza
uma traição? Manter relações
sexuais com outra pessoa fora do
relacionamento é, de fato, a
descrição mais conhecida, mas
será que apenas essa atitude
define a traição? Ou tem mais
algo por trás de tudo isso? 
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A questão é que a traição é algo
mais relacionado a fantasia
sexuais? ou, algum tipo de flerte,
início de contato pela internet,
abraço, beijo ou contato físico.?

 Mas uma coisa é certa a traição
pode ser apresentada de diversas
formas, como por exemplo, trocas
de mensagem escondidas, flertar
e etc... a traição é tudo aquilo que
não foi combinado dentro do
casamento.

Fizemos uma pesquisa em nossas
redes sociais Cerca de 55% dos
nossos seguidores afirmaram que
a traição se inicia quando um dos
parceiros envia uma mensagem
de texto, um e-mail ou um recado
virtual (em uma rede social, por
exemplo) sem o conhecimento do
outro. Esse tipo de definição foi o
mais citado. 

Em segundo lugar, ficam as
relações sexuais. O curioso é que
apenas 15% dos nossos seguidores
consideraram o sexo como sendo
o fator caracterizador da
infidelidade. 

O beijo ficou com 20% da opinião
dos usuários, enquanto o abraço
obteve apenas 3% dos votos. 

 Já o flerte, aquela paquera
aparentemente despretensiosa,
foi apontado como o início da
traição por 7% das respostas. 



 

se o relacionamento não for mais o
máximo e rolar uma chance de
algo diferente. 
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OS PRINCIPAIS
MOTIVOS QUE LEVAM
AS PESSOAS A TRAIR. 

Antigamente pensava-se que
quem mais traía eram os homens,
mas pesquisas mostram que tudo
mudou. 

Hoje, as mulheres estão propensas
a trair tanto quanto os homens, a
diferença é que eles têm menos
cuidado na hora de esconder a
infidelidade.

Segundo especialistas , cerca de
60% dos casais passam por uma
crise durante o relacionamento
que pode resultar em traição,
tanto de um lado como do outro. 

 Existem diversos motivos para a
traição, veja abaixo: 

1 - CHAMAR ATENÇÃO:

É estranho, mas tem gente que faz
isso mesmo! Enquanto alguns
infiéis fazem de tudo para
esconder um caso, outras pessoas
querem provocar seus parceiros e
mostrar que ainda tem quem o
ache sexy! 

2 - CARÊNCIA:

muita gente "pula a cerca" quando
não tem carinho suficiente dentro
do relacionamento. Sexo também,
é claro. 

3 - AVENTURA:

muita gente "pula a cerca" quando
não tem carinho suficiente dentro
do relacionamento. Sexo também,
é claro. 

 4 - OPORTUNIDADE:

 muitos casos extraconjugais
acontecem na hora da dúvida.
Como será estar com outra pessoa,
provar outro beijo, outras carícias?
Essas perguntas podem gerar
várias "respostas". 

5 - CURIOSIDADE: 

6 - VINGANÇA:

existem casos onde a pessoa
descobre que foi traída pelo
parceiro e não termina o
relacionamento, simplesmente dá
o troco na mesma moeda. 

7 - BUSCA POR NOVIDADE:

 algumas pessoas traem para
variar. Variar de parceiro, de
carícias... Para sentir algo novo. 

Cada pessoa, independente do
sexo, leva o relacionamento da sua
maneira. Esses são alguns motivos
que levam as pessoas à traição,
acredito que existam ainda mais
motivos, cada pessoa sabe os seus.
Acredito também que possa ser
algo relacionado à criação e à falta
de respeito com o próximo.

 A monotonia cansa os casais,
dessa maneira eles procuram
maneiras de fugir da rotina pois
não conseguem isso dentro de
casa. Outro são curiosos,
aventureiros... Não se sabe o
motivo certo da traição. Mas por
trás dela, pode haver muita coisa. 
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Sabemos que hoje em dia, a lei da
oferta e da procura está em alta.
Além disso, inúmeros aplicativos
para encontros estimulam a libido
e o desejo sexual.

Qual é o disso resultado? A traição
pode ser vista por uns como algo
prejudicial, e para outros apenas
como uma forma de tentar se
encontrar ou de lidar com alguma
situação do relacionamento.

“Ser traído ou trair é algo comum
nos dias de hoje olhando de perto
costumo dizer que parece que
virou moda. Devemos partir do
ponto que traições ocorrem.

E uma vez que elas ocorreram você
deve perguntar, sinceramente, se
acha que consegue deixar isso de
lado e voltar a ter uma vida plena e
feliz ao lado da pessoa amada, ou
então seguir uma nova vida
sozinho.

COMO PODEMOS E
DEVEMOS AGIR
DIANTE DE UMA
TRAIÇÃO? 

Se você não faz ideia calma! Que
vamos te ajudar com isso. Veja
algumas dicas para dar a volta por
cima. 

O que está feito não pode ser
alterado. Sendo assim, veja a
situação com olhos de “preciso dar
um jeito nesta bagunça”. E não se
culpe por nada. Claro que a pessoa
pode culpá-lo disso ou daquilo,
mas seja sensato, este artifício nada
mais é do que uma forma de tirar o
peso das costas do traidor.

Para colocar a culpa toda em você
como se ele fosse a vítima do acaso
Aceite os fatos, encarar dói (e
muito), mas superar é uma opção
que só pode ser tomada por você. 

Lembre-se: Não existe lugar certo
para conhecer alguém. Se a pessoa
está em busca de apenas uma
“aventura”, pode ter certeza que
ela irá encontrar. Mas e quando
você descobre a pulada de cerca
do companheiro ou companheira,
o que fazer?

QUANTO MAIS, RÁPIDO
SUPERAR É MELHOR 
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Este papo de “pare e pense” pode
não ser bem o que você imagina.
Se você o pegou no flagra ou
não, isso pouco importa.

O necessário neste momento é
não deixar que a imaginação vá
mais longe. Você tem dois
caminhos apenas: ou esquece e
continua levando a vida como se
nada tivesse acontecido, ou
termine a relação. 

Se você acha que não consegue
levar a relação adiante, é melhor
a relação parar por aí mesmo,
antes que você se machucar
mais. 

Sabemos que conversar é sempre o
melhor remédio. Os ditados
populares estão aí para não nos
enganarmos (pelo menos isso, né?)
É interessante saber que haja um
papo sobre os motivos que levaram
a esta traição.”

 Detalhes demais podem ser ruins,
mas nunca fuja dos clássicos como
desculpas: “Estava bêbado! 

Nunca mais vai ocorrer”, “Foi um
deslize em um momento de
carência”, etc. Ou seja, se a traição
ocorreu, algo não estava
funcionando completamente no
seu relacionamento (pelo bem ou
pelo mal, é hora de tirar alguns
segredos do armário). 

Achar o que não estava
funcionando vai ajudar ambos a
entender algumas falhas pessoais
que estão afetando a relação.
Lembrem-se disso: 

.esse tipo de conversa não é
simples e nem fácil de ser falado.
Espere a raiva passar e só assim
então sentem para conversar. Se
somente o diálogo não funcionar,
procure um especialista da saúde e
bem estar do casal. 

CHEGOU A HORA DA VERDADE
QUEM DISSE O QUE? 

NÃO PENSE DEMAIS, TOME
UMA ATITUDE 



Não se esqueça de ser grato pelo
que vocês tiveram no passado,
lembre-se que a vida deve
continuar. Remoer o passado dói,
ainda mais quando focamos nas
coisas negativas do nosso
parceiro (a). E não adianta os
amigos dizerem para você:
“Esquece isso… Deixe pra lá…
fulano não prestava mesmo”.

Eles podem estar até certos, mas
quando amamos ficamos cegos
por um tempo. Foque no hoje,
valorize-se e volte sua atenção
para seus projetos futuros. Não
entre em uma outra relação se for
para esquecer a anterior, pois isso
não funcionará e você só sairá
ainda mais machucada.

Não entre numa dessas “preciso
arrumar alguém! Olha a minha
idade!”. “Estou ficando velha”.
Bobeira isso. Tenha calma, respire
fundo, e pense se não deu certo
nessa relação porque não era
para você, tem coisas que vejo
como um livramento de Deus,
pois o melhor ele sempre tem
para nós. 
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Pode até parecer bobeira, mas
quando deparamos com uma
traição, nos culpamos e até
deixamos de dar atenção a nós
mesmos. A traição não ocorreu
por falta de beleza, falta de amor,
ou porque a sua barriga não está
tão definida não.

Mas digamos que fosse alguns
desses motivos, dê glória a Deus
por isso! Não deixe isso e nada e
ninguém te abala. Se conecte
com coisas que façam sentido
para você, e que lhe façam bem,
como saída com amigos, lazer,
hobbies etc.... Seu amor consigo
mesma precisa estar sempre
acima de tudo. Ame-se!

ESQUEÇA O PASSADO- VIVA O
PRESENTE – PENSE NO

FUTURO 

TENHA AMOR PRÓPRIO 



Aprecie cada momento
seu, pois ele é único 

EDITORA OCEANO AZUL Nem todos os tipos de infidelidade
são iguais. Mas que tipos de
infidelidade existem? Os
relacionamentos fora do
casamento ou do casal amoroso
podem ser classificados de
diferentes maneiras. 

 
Geralmente ir atrás de outras
pessoas para preencher seu vazio é
uma maneira ruim de iniciar um
relacionamento, pois ele estará
começando com toda a pressão e
com bagagens frustradas do
relacionamento anterior.

Primero, Conecte-se com você e
com o que lhe faz bem e garanto
que dias melhores virão. Afinal, não
existe uma única tampa para a
nossa panela!”. Então, meu leitor,
um dia de choro e o outro de
alegria. Quem lhe ama de verdade
valorizará o que você tem a
oferecer. A relação principal, antes
de qualquer coisa, é com você
mesmo.

Por fim, um conselho, não permita
sofrer pelos erros dos outros! Você
merece toda a felicidade do mundo
e jamais se conforme sofrer e
chorar por migalhas, até porque
quem vive de migalhas é pombo. 
 
OS 7 TIPOS DE
INFIDELIDADE E SUAS
CARACTERÍSTICAS

A infidelidade é considerada a
maior traição que pode ser
cometida contra o outro parceiro
(a) do relacionamento. Quando
temos um relacionamento sério na
maioria dos casos (exceto casais
abertos), inconscientemente
assinamos um contrato implícito
que implica lealdade, exclusividade
e respeito. 

 
Esses tipos de infidelidade são
cometidos por pessoas que estão
encerrando seu relacionamento e
não têm forças para abandoná-lo
permanentemente. Eles precisam
ter alguém para ajudá-los a passar
por um momento difícil e usam a
outra pessoa para não se sentirem
sozinhos. 

As pessoas desse tipo de crise
emocional podem prometer ouro
e mouro ao parceiro ou parceiro
de infidelidade, mas, na realidade,
é uma maneira de evitar a
possibilidade de uma separação
sozinha. 

1- Aprovação 

2 - Online ou virtual  
A infidelidade online é muito
comum hoje em dia, porque com
a inclusão de novas tecnologias
em nossas vidas, muitas pessoas
usam a Internet para ser infiel. As
vantagens da infidelidade online
são numerosas.  A pessoa pode se
conectar a qualquer momento
(mesmo com o casal em casa) e
as mídias sociais digitais são uma
maneira de escapar da realidade
do mundo físico sob um aparente
anonimato. Aqueles que
cometem uma infidelidade virtual
nem sempre encontram seu
colega de classe ou parceiro de
infidelidade fisicamente. 



A infidelidade compulsória é
considerada aquela praticada por
pessoas com baixa autoestima e
que não se sentem amadas no
relacionamento, por isso buscam
na infidelidade o que realmente
não têm no casamento. O medo
de romper um relacionamento
tóxico favorece esse tipo de
infidelidade. No entanto, a
existência desse tipo de
infidelidade é altamente
debatida, pois pode ser usada
para responsabilizar a vítima. 
 

Infidelidade física é aquela que
não está comprometida
virtualmente. Por exemplo, as
pessoas podem se encontrar em
uma lanchonete e, depois de se
envolver em um relacionamento
oculto, acabam consumando o
ato. A infidelidade física é o
oposto da infidelidade online. 
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A infidelidade sexual é um tipo
de infidelidade em que há um
ato sexual, e as pessoas
envolvidas não experimentam
necessariamente um apego
emocional profundo. Este tipo
de infidelidade é geralmente
realizado principalmente por
homens .

3 - Física 

São infidelidades sexuais nas
quais a única coisa que a pessoa
deseja é satisfazer sua
necessidade erótica obsessiva. O
vício sexual se manifesta por um
padrão de falta de controle no
comportamento sexual,
alternando com períodos de
relativa calma. 

4- Vício sexual 

 5- Obrigação 

6 – Sexual 

7- Afetivo 

Algumas pessoas acreditam que
a infidelidade não inclui
necessariamente o sexo, mas
que o mero ato de sentir algo
por outra pessoa fora do casal é
uma traição. 

Infidelidade afetiva é aquela em
que a pessoa que tem um
parceiro “sente algo” pela outra
pessoa. É também chamado de
infidelidade romântica e pode
ou não haver sexo. É mais típico
de mulheres que de homens. 



 
Micro Traições são aquelas
pequenas ações que não
sabemos se são graves ou não, se
significam infidelidade do
parceiro ou não e se têm
potencial para se tornarem
verdadeiras. 

Quem nunca desconfiou de uma
curtida do parceiro em uma foto
de uma menina que você nem
conhece e que não é do círculo
de amizades do casal? 

As redes sociais e aplicativos são,
inclusive, o motivo de grande
parte dos divórcios e separações
nos últimos anos. Por isso,
vencedor (a), fique atenta aos
sinais. E, principalmente, se ame
ao ponto de não deixar homem
ou mulher nenhum fazer isso
com você. 

Infidelidade e traição abalam
qualquer pessoa. O abalo moral é
tanto que pode causar sérios
problemas emocionais e de
autoestima. Por isso que sempre
digo: ame mais a si mesma.
Sempre. 

EDITORA OCEANO AZUL

 O QUE É MICRO
TRAIÇÃO E COMO ELA
AFETA SEU
RELACIONAMENTO? 

Veja bem, ter amizades em sigilo
não significa que seu parceiro (a)
é infiel. Muitas vezes nem há nada
por trás, mas ele ou ela esconde
porque a parceira (o) é super
ciumenta (o), possessiva (o) e, não
raro, obsessiva.  

No entanto, se você compartilhar
o computador, e digamos que
você veja pelo histórico de
navegação que um perfil é
frequentemente visitado por seu
parceiro (a), é hora de você
perguntar o motivo. Se for
recorrente, isso pode ser um sinal
de interesse.  

Mas preste atenção: avalie com
calma, converse tranquilamente e
resolva a situação sem partir pra
briga ou discussão. Tenha em
mente que esse tipo de atitude
nem sempre pode ser com a
intenção de consumar a traição.  

1- Visitar assiduamente o
perfil de alguém nas redes
sociais 



comentar fotos de outras
pessoas com palavras ou
emojis românticos ou com
frases de sentido duplo.  

ter um perfil falso cadastrado
nas redes sociais (e sobre o
qual você nunca ouviu falar);  

manter conversas no
WhatsApp — ou em outro
aplicativo — de teor romântico
ou sexual, seja através de texto
ou de emojis;  

construir uma amizade com
alguém na internet sem contar
ao parceiro;  

visita a sites voltados para
casos extraconjugais;  

enviar mensagens para a ex,
principalmente se são
escondidas e acompanhadas
de emojis ou palavras
carinhosas;  
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O crush não excluiu o perfil do
aplicativo de namoro, mesmo
depois que a relação de vocês se
tornou mais estável e mais séria?
Complicado — e muito sério. Você
deve conversar com ele, tentar
descobrir a razão e chegarem,
como casal, a um consenso. 

Mas atenção: isso vale quando
você flagrou ele mexendo no
aplicativo ou se algum amigo lhe
deu “um toque” ao ter visto. Nesse
caso, você deve perguntar se é
verdade, ok? Jamais, veja bem,
jamais, mexa no celular ou no
computador dele sem permissão.  

2- Perfis em aplicativo de
namoro 

3- Curtidas assíduas nas
redes sociais de outra
pessoa 

Se o seu parceiro (a) curte a foto
de uma menina (o) /mulher/
homem que você não conhece e
você vê, já fica “com a pulga atrás
da orelha”, não é mesmo? Mas
curtir uma vez, tudo bem…vai ver
é uma conhecida, amiga de um
conhecido etc.   

No entanto, se isso se repete,
fique atenta! Pode ser mais do
que uma curtida aleatória.
Frisamos de novo: nada de invadir
a privacidade do parceiro, nada
de exigir ter as senhas das redes
sociais. Lembre-se que respeito
deve ser uma via de mão dupla.  

Outros sinais: 



Geralmente, isso acontece por
alguns motivos. O primeiro é o
sentimento de posse, pois o
traidor vê o parceiro (a) como um
objeto. Outro fator frequente é a
consciência pesada daquele que
traiu.
 Nesses casos, a pessoa pode
desenvolver um medo de sofrer
uma “vingança na mesma moeda”. 
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Conversar e estabelecer limites é
minha dica. Todos sabemos que
para manter um relacionamento
saudável é preciso franqueza e
respeito pelo companheiro/a.  
Você precisa ser sensata e analisar
bem a situação.

Nada de tomar decisões de cabeça
quente. Avalie, converse com seu
par e veja se vale a pena desculpá-
lo, se a explicação dele foi
convincente etc.  

Agora, se você acha que a micro
traição não é “desculpável”, decida
o que é melhor para você e o que
vai deixá-la bem. 

  Como resolver problemas
de micro traição 

QUEM AMA NÃO
TRAI? MITOS E
VERDADES SOBRE A
TRAIÇÃO 
Se existe algo que pode acabar
com uma relação, isso é a traição.
Por esse motivo, as pessoas tentam
identificar padrões em indivíduos
considerados infiéis para, assim, se
protegerem (ou descobrirem
quando estão sendo traídas).
Infelizmente pessoas que trai está
sempre à procura de alguém que
possa resolver seus conflitos
internos. Por isso, você vai
conhecer, logo abaixo, algumas
verdades e mentiras sobre esse
tema que assusta muita gente. 

1- Aquele que trai também
pode ser ciumento 

2- Mulher não é obrigada a
perdoar traições 

Antigamente, existia essa história
de a mulher tolerar as “aventuras”
do companheiro, pois isso faz
parte do instinto masculino.
 
Mas, os motivos eram outros,
desde uma mulher ficar mal vista
quando se divorciou ao medo de
não conseguir sobreviver
financeiramente. 

Hoje em dia, esse mito está quase
batido e dificilmente sua
companheira (o) vai perdoar uma
“pulada de cerca”. 



É simples: não existem
justificativas ou explicações para
uma traição. 

Trair é quebrar totalmente a
confiança depositada em uma
pessoa, é jogar para o alto todos os
melhores momentos vividos e
simplesmente despejar no lixo
todo o amor cultivado entre os
dois. 

Trair alguém é romper com todos
os planos, acabar com os sonhos,
com a alegria de se sentir amado e
respeitado. 

Traição é a prova que o
sentimento acabou, o fim do
respeito e também do orgulho de
estar ao lado de quem você ama. 
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Após trair, algumas pessoas
adquirem sentimento de culpa.
Com isso,

 elas passam a ter mudanças de
humor e personalidade com
bastante frequência, podendo ser
extremamente amorosas,
carinhosas e ficarem irritadas sem
motivo aparente. 

3- Traição causa mudanças
de comportamento 

4- - Nem sempre uma crise
desencadeia uma traição 

Algumas pessoas, depois de um
evento que causou um mal estar
no relacionamento,

 usam isso como desculpa para
trair. Mas, nem todo mundo faz,
pois a traição nesses casos é igual
a estar fugindo do foco do
problema.
 
O melhor, nesses casos, é abrir o
jogo com seu parceiro (a) e os
dois decidirem juntos a forma
mais sensata de resolver a
situação (sendo dando um tempo
ou tentando resolver o motivo da
crise). 

 TRAIÇÃO NÃO É
FALTA DE AMOR, É
AUSÊNCIA DE
RESPEITO 

Não existe nenhuma lógica iniciar
um relacionamento tendo em
mente a vontade e o desejo de
experimentar outros corpos que não
seja o da pessoa que se mantém um
compromisso. 

Sentimentos vão além da carne e
quando firmamos unir as almas num
enlace amoroso, é porque estamos
dispostos a ultrapassar os prazeres
que vão além da cama. Queremos,
na verdade, construir uma relação
que seja alicerce para todos os
momentos da vida e não apenas
àqueles que se resumem entre
quatro paredes. 



A infidelidade não acontece por
falta de amor, mas por falta de
respeito. Na presença é fácil
respeitar, mas apenas na ausência
é que as cartas são realmente
colocadas sobre a mesa.

 Caráter é aquilo que somos e
fazemos quando não estamos sob
a mira de outras pessoas. 

Por isso é importante lembrar que
trair vai além do contato físico.
Esconder mensagens no celular,
manter conversas com pessoas
mal intencionadas e alimentar
secretamente o desejo dos outros
por você, por exemplo, também
são formas de traição. 
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Não existe nenhuma lógica
iniciar um relacionamento tendo
em mente a vontade e o desejo
de experimentar outros corpos
que não seja o da pessoa que se
mantém um compromisso

Sentimentos vão além da carne e
quando firmamos unir as almas
num enlace amoroso, é porque
estamos dispostos a ultrapassar
os prazeres que vão além da
cama.

Queremos, na verdade, construir
uma relação que seja alicerce
para todos os momentos da vida
e não apenas àqueles que se
resumem entre quatro paredes. 

Todos nós somos feitos de
escolhas e são justamente essas
escolhas que vão nos
proporcionar consequências que
iremos carregar pelo resto da
vida.

O que sobra desse ato, é que,
chegamos à única conclusão,
pessoas que traem não merecem
mais a confiança de ninguém. 

E esse é um preço muito alto a se
pagar por apenas uma aventura.
É preciso entender que as
pessoas não traem por causa de
um deslize ou uma falha. 

Da mesma forma que você
escolhe ser fiel, a traição nada
mais é do que uma opção. E na
vida de quem trai, pode até ser
uma “obrigação”. 

 Eu acho que hoje os
relacionamentos amorosos
deveriam funcionar como uma
espécie de contrato,

 no qual ambas as partes devem
estar cientes e de comum acordo
sobre tudo que pretendem viver
como casal. 

Se você não tem a intenção de
respeitar a pessoa que está se
relacionando, então fique sozinho.

Não se relacione com ninguém,
pois a pessoa com quem você
está não merece passar por
nenhum tipo de sofrimento, não
perca seu tempo, creio que é
precioso para você e também o da
outra pessoa .
 



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 



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!



É POSSÍVEL
RESOLVER
CONFLITOS COM
AJUDA DE UM
PROFISSIONAL
Segundo fonte da Exame.com

em reportagem publicada no

site do Instituto Educacional

MM Academy:

“Um dos principais problemas

dos relacionamentos amorosos

modernos está na falta de

conversa e compreensão do

outro - de forma que surgem,

constantemente, muitas

comparações com os casais à

moda antiga.

E, como em todo

relacionamento, a resposta para

uma convivência feliz é quase

sempre a maneira de conversar

e argumentar.

Pensando nisso, psicólogos da

Universidade do Tennessee, nos

Estados Unidos, estudaram

casais que estão há muito

tempo juntos e como eles

costumam resolver suas

discussões”.

Nesta pesquisa publicada pelo

site, foi concluído que os casais

são mais felizes quando

priorizam suas individualidades.

Realmente, manter a saúde

do relacionamento em dia

nesse mundo louco e corrido

que vivemos não é tarefa fácil

- Lidar com a rotina não é

fácil.

Os casais tem que aprender a

lidar com a monotonia, com

as preocupações domésticas,

estarem disponíveis para o

diálogo. Isso tudo vai

esgotando o relacionamento.

Página Oficial

https://www.especialista.site/post/estudo-indica-como-discutir-em-um-relacionamento-feliz
https://exame.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://www.especialista.site/
https://www.especialista.site/espaconovodia


O passo mais importante para
superar um caso é saber que
ambas as partes no casamento
estão abertas a consertar as
coisas. 
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Segundo a pesquisa, os motéis
tem sido usados com mais
frequência – com mais de 80% da
preferência – e o carro, são os
locais preferidos de encontros
para homens e mulher e que
dividem o mesmo ambiente de
trabalho. Mais de 27% dos
homens e 22% das mulheres já
inventaram reunião para
encontrar amantes. 

Os brasileiros que mais traem são
homens, com idade entre 30 e 49
anos, casados há pelo menos sete,
com filhos e ensino superior.

 A maior parte deles vive em São
Paulo. A motivação de 61,9% é a
falta de sexo no relacionamento.
Quase 40% afirma trair por causa
da falta de paixão, 26,9% pela
falta de comunicação e 19,8%
buscam ser mais compreendidos. 

O levantamento, feito com mais
de 343 usuários do sistema,
confirmou que o Brasil é o
terceiro país com mais mulheres
inscritas. Juntas, elas respondem
por 30% do total de usuários. 
             

CURIOSIDADES
SOBRE A TRAIÇÃO 

Quem trai mais: homem
ou mulher?

As mulheres tendem a
trapacear por satisfação
emocional. Os homens
enganam mais por motivação
sexual. 

A infidelidade não é a principal
causa de divórcio. Enquanto um
caso pode destruir um
casamento, a principal razão
para o divórcio é o dinheiro. 

Trapacear online, sem contato
físico, pode ser o tipo mais
perigoso de trapaça. Investir
emocionalmente em outra
pessoa significa que a pessoa
traidora saiu do casamento. 

Infidelidade não significa que o
casamento acabou. Mais de
50% dos casamentos
sobrevivem à infidelidade,
embora ainda possam se
separar de outros problemas
subjacentes no futuro. 

Não importa o que as pessoas
digam, se um parceiro é infiel,
não é culpa do outro cônjuge,
não importa o quão terrível o
cônjuge ou o casamento
possam ser. Quando uma
pessoa trapaceia, ela está
fazendo uma escolha
consciente para fazê-lo. 

 Aproximadamente 9% dos
homens e 14% das mulheres
disseram ter feito sexo com
outra pessoa como vingança
pela infidelidade do parceiro. 



Dr. John Gottman, um dos
pesquisadores acadêmicos mais
respeitados no campo do
casamento e da família e autor de
O que faz o amor durar: 

como criar confiança e evitar
traição, descreveu 10 maneiras de
trair um parceiro além da traição
sexual. 

Ele explica que os
relacionamentos são construídos
sobre o fundamento da
confiança, e a erosão dela em um
relacionamento começa nos
momentos aparentemente mais
insignificantes.

 Veja a seguir os comportamentos
que são considerados tipos de
traição. 
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Em pesquisas que perguntam
aos adúlteros se querem
deixar seus casamentos, a
maioria diz que não.  Os
pesquisadores observam que
as infidelidades aumentaram
mesmo quando o divórcio se
tornou disponível, aceito e em
grande parte não sintetizado. 

 SEGUNDO JOHN
GOTTMAN 

10 TIPOS DE
TRAIÇÃO 

Mais de 60% dos casos
começam no trabalho. 

 Mais da metade dos usuários
do site (56,8%) são casados,
mas não acreditam em
monogamia.

Quando traem, mais da
metade espera manter
relações casuais com o
novo parceiro.

    

79,9% dos usuários
nunca flagraram o
companheiro sendo
infiel. 

59,2% nunca foram
pegos traindo.

68,5% não confessaram
uma traição.

 1- QUEBRANDO
PROMESSAS 

 Um padrão de decepções em
torno de promessas quebradas
ou não cumpridas pode minar a
confiança entre o casal.

 A pessoa que sempre quebra
promessas pode, mesmo sem
querer, enviar a mensagem:
“Você não importa”. 

Promessas não cumpridas
podem incluir, por exemplo,
sigilo ou controle de dinheiro /
recursos, uma mudança de
atitude combinada no início de
um relacionamento (como
seguir uma religião ou ter
limites com sogros) ou vício,etc. 

https://www.gottman.com/
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A vida pode ser injusta, mas
relacionamentos amorosos e de
longo prazo devem ser refúgios
contra a injustiça. 

Porém, a satisfação mútua em
uma relação só acontece quando
nenhum dos parceiros se sente
aproveitado e as
necessidades/desejos de ambos
são atendidas igualmente.

 Por exemplo, gastos, divisão de
trabalho ou como o tempo livre é
gasto precisam de soluções
mutuamente satisfatórias. 

A traição acontece quando uma
das partes impõe suas vontades e
deixa de ouvir o outro. 

  2- INJUSTIÇA 

3- DESRESPEITO 

Um relacionamento amoroso não é
sobre uma pessoa ter a vantagem –
é sobre dar as mãos. Se um parceiro
faz outra pessoa se sentir inferior,
usa xingamentos frequentes,
sarcasmo, sempre demonstra que
têm a vantagem, ele está sendo
desrespeitoso e criando o veneno
da desconfiança no
relacionamento. 

O desrespeito pode incluir corrigir a
gramática, criticar, revirar os olhos,
xingamentos, insinuar a falta de
inteligência e qualquer coisa para
dizer como você está acima da
outra pessoa. É uma forma de
traição e abuso emocional. 

4- EGOÍSMO   
Os casais felizes entendem que, às
vezes, cada um deles abrirá mão
de suas próprias necessidades
pelo bem comum. 

No entanto, o ressentimento
ocorre quando o altruísmo não é
mútuo, quando o parceiro se
recusar a fazer sacrifícios
necessários para o benefício do
relacionamento ou da família (se
você tiver filhos).

 Um comportamento centrado
em si mesmo pode impactar
negativamente o relacionamento. 

5- ALIANÇA
CONTRA O
PARCEIRO     

Quando um parceiro inclui
familiares ou amigos externos nas
decisões, constantemente critica
o cônjuge, ou se alia com seus
pais contra ele em relação aos
problemas, o relacionamento
pode ir se desmoronando. 

Ao compartilhar reclamações
pessoais sobre seu parceiro com
parentes ou amigos, você pode,
sem querer, intimidá-lo. 

É importante manter silêncio
sobre conflitos conjugais e não
envolver aqueles que poderão
usar essas informações contra ele. 

 . 
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Não existe mais atração sexual e
também não há interesse em
reavivar o desejo entre o casal.  

Pode existir uma série de razões
para que o sexo não seja mais
uma prioridade, porém, se elas
não são ditas, pode resultar em
um sentimento de traição.

 Essas razões incluem ocupação,
estresse, imagem corporal
negativa, críticas, não se sentir
acalentado, impulsos sexuais
incompatíveis ou problemas
físicos / médicos.

Quando as questões não são
abordadas de maneira honesta e
amorosa, a mágoa e a rejeição
podem consumir o
relacionamento. 

 

6- PERDA DE
INTERESSE
SEXUAL 

7- AUSÊNCIA OU
FRIEZA 

Deixar de priorizar um ao outro
em um momento de necessidade
emocional pode ter um impacto
devastador. Pode ocorrer quando
alguém precisa do apoio do outro
(positivo ou negativo) e a pessoa
não está disponível ou
simplesmente não está presente. 
o Então a pessoa que é “traída”
responde com frieza, já que se
sente abandonada, mas não quer
dar o braço a torcer. Aqui ambos
participam da traição .

8- INTIMIDADE
SEM SEXO 

Envolve um relacionamento
supostamente platônico com
uma terceira pessoa. Ter um
amigo (no trabalho, na academia,
no café) com quem você
compartilha detalhes pessoais
com os quais seu parceiro atual
se sentiria desconfortável. 

9- MENTIR  

 Ser desonesto irá corroer a
segurança em seu
relacionamento. Mesmo que se
trata de mentiras para evitar
conflitos, elas podem ser tóxicas.
Mentiras que são pronunciadas
para manter a paz são uma
quebra de confiança. Se a pessoa
é uma mentirosa crônica, então
um psicoterapeuta pode ajudar a
quebrar o hábito. 

10-
COMPROMENTIMEN
TO CONDICIONAL 
Você ou seu parceiro estão
mantendo os olhos abertos para
algo “melhor”. É aquela velha
história: “Eu estou aqui para você …
até que algo ou alguém melhor
apareça”. O parceiro não está
totalmente envolvido no
relacionamento e qualquer
incidente pode diminuir a
intimidade e o apoio que o outro
receber.
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De acordo com alguns
especialistas, existem cinco tipos
definitivos de traição, sendo que
dois deles podem até não envolver
o seu parceiro. Veja quais são: 

 5 TIPOS DE TRAIÇÃO,
SEGUNDO A CIÊNCIA 

 1- TRAIÇÃO
VIRTUAL 
 Esse é um dos tipos de traição que
estão se tornando cada vez mais
comuns e pode ser dividida em
dois tipos.

 A primeira é implicitamente
sexual, ou seja, você gasta o tempo
dando likes em posts no Instagram
de ex-relacionamento ou flertando
com pessoas em aplicativos de
namoro. 

O segundo pode ser descrito como
trair seu parceiro com seu
smartphone, pois você gasta mais
tempo interagindo com seus
seguidores da rede social de mídia
social do que com ele. 

No entanto, alguns especialistas
afirmam que isso só pode
realmente ser considerado
infidelidade se houver um motivo
oculto envolvido que pode levar a
atividades extraconjugais, como
sexting ou gastar uma quantidade
desproporcional de tempo em
conversas online. 

2- TRAIÇÃO FÍSICA 
Ser fisicamente íntimo de alguém
que não é seu parceiro
geralmente é considerado traição,
a menos que vocês estivessem
dando um tempo. 

O nível da traição depende do que
é acordado entre você e seu
parceiro. Para vocês, um beijo é
considerado uma traição, ou só
quando duas pessoas fazem sexo? 

3- GASTOS
FINANCEIROS 

De acordo com alguns
especialistas, existem cinco tipos
definitivos de traição, sendo que
dois deles podem até não envolver
o seu parceiro. Veja quais são: 
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Também conhecida como
“infidelidade emocional”, as
linhas para essa traição podem
ser um pouco confusas. 

Essencialmente, isso se resume a
ter sentimentos por outra
pessoa.

 A infidelidade entra em jogo
quando o sigilo está envolvido,
ou seja, você só vê essa pessoa
atrás das costas do parceiro.
Porém, alguns especialistas
argumentam que esses
sentimentos só contam como
infidelidade,

 eles precisam ser postos em
prática. Se eles simplesmente
permanecerem em sua cabeça,
não constituiria infidelidade. 

4- TER
SENTIMENTOS
AMOROSOS POR
OUTRA PESSOA 

5- TER FANTASIAS
SEXUAIS SOBRE
OUTRAS PESSOAS 
É normal fantasiar sobre as
pessoas que você considera
atraentes, independentemente
de você estar ou não em um
relacionamento.

 No entanto, o perigo a traição
acontece quando os
pensamentos sobre o jardineiro
levam a um comportamento
“inseguro ou desonesto”. 

Em outras palavras, se suas
fantasias sobre o jardineiro
levarem você a gastar todo o seu
tempo colhendo ervas daninhas
no jardim quando seu parceiro
achar que você está fazendo
qualquer outra coisa, isso pode
se tornar um problema. 
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  MOTIVOS PARA A
TRAIÇÃO 
As traições podem acontecer
devido a diversos motivos, porém
algumas podem ser explicadas de
acordo com certos tipos de
comportamento. Veja quais são: 

Necessidade do novo- Pessoas que
nunca estão satisfeitas, que sempre
buscam novos estímulos e traem
para sentir a excitação da novidade. 

Baixa-autoestima – Acontece
quando alguém tem baixa
autoestima, se considera feia e
precisa conquistar pessoas
diferentes da que está ao seu lado
para se sentir atraente. . 

Emocional- Quando você está
numa relação desgastada com
alguém e se envolve
emocionalmente com uma
terceira pessoa. 

Ponte- Pessoas infelizes em seu
relacionamento se envolvem com
um outro alguém porque não tem
coragem de terminar com o
companheiro atual. Então a
traição serve como uma ponte
para a separação. 

Corriqueira – A traição acontece
por uma circunstância qualquer,
mas não há ligação emocional
nem ligação posterior. Por
exemplo, uma pessoa vai em uma
festa durante uma viagem e fica
com alguém. 

 Corriqueira em série- Ocorre de
forma sistemática, várias vezes,
porém, como não há ligação
emocional, a pessoa não considera
uma traição. 

A maioria dos casais começa seus
relacionamentos querendo que
tudo funcione. Suas intenções são
boas. 

Assim como é preciso tempo para
construir confiança e segurança
uns nos outros, o abalo da
confiança também pode acontecer
por um longo período. Saber o que
fazer para fortalecer seu
relacionamento, assim como saber
o que pode destruí-lo é essencial
para que vocês dois construam
uma relação sólida.

 Os tipos de traição sexuais e
emocionais são um duro golpe em
um relacionamento, mas não
precisa ser o fim. 

Os casais que têm a coragem
emocional de enfrentar o problema
e mudar podem criar um
relacionamento muito mais
significativo e íntimo após a
infidelidade. 

      CALMA! NÃO
PRECISA SER O FIM

https://www.mulheresbemresolvidas.com.br/sintomas-de-baixa-autoestima/


EDITORA OCEANO AZUL

A infidelidade pode ser
motivada pelos mais diversos
motivos e,  além disso, é algo
que pode acontecer com 
 homens e mulheres. 
Confira: 

7 MOTIVOS PELOS
QUAIS AS MULHERES
TRAEM! 

1- Não fazem sexo
satisfatório. 
 
As mulheres também gostam
de sexo e, se não o fazem com
seu conjugue ou não gostam
por alguma razão, elas podem
buscar a satisfação com outra
pessoa. 

2- Elas esperam muito de um
relacionamento. 

Algumas mulheres têm
expectativas irracionais sobre o
que seu parceiro ou parceira e
relacionamento devem oferecer. 

Eles esperam que o  parceiro
atenda a todas as suas
necessidades 24 horas por dia, 7
dias  por semana, 365 dias por ano
e, quando não o fazem, procuram
a atenção de outras pessoas. 

  3- Elas são esmagadas pelas
necessidades dos outros. 
 
Pesquisas recentes indicam que
muitas mulheres, apesar de
alegarem  amar o parceiro, a casa,
o trabalho e a vida profundamente,
são infiéis. 

Isso ocorre porque elas se sentem
pouco apoiadas e sobrecarregados 
por terem que ser tudo para todas
as pessoas o tempo todo, então 
acabam procurando por sexo
extraconjugal como forma de viver
a vida. 

 4- Elas estão respondendo ou
recriando um trauma ou 
abuso. 

Às vezes, as mulheres que sofreram
um trauma profundo na vida (na 
infância ou na idade adulta),
especialmente o trauma sexual,
podem usar a traição para “recriar”
esse trauma como uma maneira de
tentar  controlá-lo ou dominá-lo. 

5- Elas estão sozinhas. 

As mulheres podem sentir a
solidão em um relacionamento por
várias  razões. Seu parceiro ou
parceira pode trabalhar duro ou
simplesmente não  estar
emocionalmente disponível.
Qualquer que seja a causa, elas se 
sentem sozinhas e buscam
conexão através da infidelidade
para  preencher o vazio. 
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6- Elas desejam intimidade. 

As mulheres tendem a se sentir
mais valorizadas e conectadas por
meio de interação emocional do
que sexual. 

Eles preferem conversar, se divertir,
refletir e construir uma vida social,
etc. Quando eles não sentem esse
tipo de conexão com o parceiro ou
parceira, podem procurá-la em
outro lugar. 

7- Elas se sentem subestimadas,
negligenciadas ou ignoradas. 

Neste caso, a mulher se sente mais
como uma empregada doméstica,
babá ou prestadora de serviços
financeiros do que esposa ou
namorada. Portanto, elas procuram
uma situação externa que as valide
pelo que realmente são, e não
pelos serviços que executam. 

7 MOTIVOS PELOS
QUAIS OS HOMENS
TRAEM!

Alguns sinais são tão óbvios que
não podem ser ignorados: reuniões
de trabalho até altas horas;
manchas de batom nas roupas;
perfumes diferentes; etc. Porém, há
outros sinais mais sutis de que um
homem está traindo.

 Um sinal que pode ser identificado
quando o relacionamento fica sério
é como o homem trata a própria
mãe.

Se ele é desrespeitoso com a
mulher que o gerou e cuidou dele,
é muito provável que não consiga
manter uma relação respeitosa
com a parceira. 

Em uma sociedade monogâmica, a
traição é algo mais do que comum.
Homens e mulheres que
supostamente deveriam viver a
vida inteira juntos, muitas vezes
acabam quebrando o seu
juramente e recorrendo ao sexo
com outras pessoas.

 Apesar de parecer um estereótipo,
os homens naturalmente tendem a
cometer ainda mais a prática da
traição, e nós aqui da Fatos
queremos saber, quais são os
principais motivos que levam um
homem a trai, afinal? 

Se você assim como nós, é ultra
curioso, e também quer descobrir a 
resposta para essa questão, confira
a lista! 

1- Por se envolver
emocionalmente com outro
alguém 
 
Até pode não parecer possível, mas
se apaixonar por outra pessoa
mesmo tendo um relacionamento
fechado também é possível.
Obviamente isso não ocorre
aleatoriamente, mas sim
envolvendo uma série de outros
problemas e faltas que podem
existir dentro do relacionamento. 
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2- Por se sentir estimulado com o
perigo e o errado 
 
Sim! Algumas pessoas realmente
sentem atração naquilo que é
errado, e mesmo tendo um
relacionamento estável acabam
traindo, apenas por poder desfrutar
de uma transa perigosa e que lhe
oferecerá a dose diária adrenalina e
dopamina que deseja. 

 
3- Vingança 
 
Traição por vingança não é a mais
recorrente das causas de traição,
mas ainda sim ocorre em uma
grande frequência. Esse tipo de
situação ocorre, quando a mulher
neste caso já deu provas de que é
infiel, e o homem para se auto
reforçar, melhorar a autoestima ou
se quer para conseguir “perdoar”,
vai em busca de outros parceiros. 

 4- Por ter desejos sexuais 
secretos

E por fim, alguns homens traem
exatamente por terem desejos
sexuais específicos, que ou se
envergonham ou que que
acreditam que suas parceiras não
poderiam aceitar.

 E para satisfazer esses desejos, eles
acabam procurando outras
pessoas que também dividam o
mesmo interesse por esse fetiche
em questão. 

5- Insatisfação sexual com seu
parceiro 
 
Quando o sexo já não é o mesmo, e
um dos dois já não sente o mesmo 
interesse como o de antigamente,
o homem que biologicamente não 
para de produzir testosterona, que
é o hormônio responsável pela
libido sexual tende a procurar
outras parceiras para satisfazer
seus desejos e aliviar sua tensão
sexual. 

6- Desgaste emocional do
relacionamento 
 
O emocional também conta muito
nessas horas. Um casal que vive em
constante discussões e
instabilidade, pode ter exatamente
esse fator como a porta de entrada
para a traição. Uma vez que os
homens tendem a procurar
estabilidade emocional e carinho
quando estes o faltam. 

7- Necessidade de viver
 algo novo
 
tal da rotina? Pois bem, alguns
homens, geralmente aqueles que
sempre foram acostumados a ter
várias parceiras, ou que realmente
sentem atração no fato de
poderem ter muitas mulheres,
acabam fraquejando na fidelidade,
apenas por sentir a pesado
necessidade de ter algo novo. 
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A traição é uma das coisas mais
destrutivas e devastadoras que
podem acontecer em um
casamento. Contudo, depois que
esse caso de infidelidade acaba, é
preciso se recompor e recomeçar. 

COMO CONSERTAR O
CASAMENTO DEPOIS DE
UMA TRAIÇÃO 

1- Acostume-se a pedir perdão com
frequência 

Não é errado repetir. Se você
confessar algo do tipo, a sua espoa
vai precisar de muito tempo para
processar o que aconteceu. 

Todo mundo toma várias decisões
diferentes em um relacionamento,
mas aquelas que envolvem uma
terceira pessoa (seja emocional ou
sexualmente) deixam marcas mais
profundas. Nos primeiros dias,
semanas e até meses, a sua
parceira vai precisar ouvir o seu
pedido de perdão com frequência
— sempre de forma sincera. 

Aceite e encare esse fato para
reparar o casamento. 
. 
2- Determine por que você traiu a
pessoa. 

Faça uma autorreflexão sobre as
suas motivações e o seu modo de
agir. 

Essas coisas não acontecem do
nada: o que causou o afastamento
do casal? A relação estava fria?.

Vocês se acomodaram e ficaram
entediados um com o outro? Outra
pessoa chamou a sua atenção?

 Por que valeu a pena arriscar tudo
o que tinha por ela? Reflita de
forma honesta sobre as suas ações
para não cometer os mesmos erros
no futuro. 

2- Determine por que você traiu a
pessoa. 
 
Faça uma autorreflexão sobre as
suas motivações e o seu modo de
agir. Essas coisas não acontecem
do nada: o que causou o
afastamento do casal?

 A relação estava fria? Vocês se
acomodaram e ficaram entediados
um com o outro? Outra pessoa
chamou a sua atenção? 

Por que valeu a pena arriscar tudo o
que tinha por ela?

 Reflita de forma honesta sobre as
suas ações para não cometer os
mesmos erros no futuro. 

. 3- Peça desculpas. 

Parece simples, mas não adianta
ficar repetindo "Me perdoa". A sua
esposa vai ficar em estado de
choque, magoada, irritada e com
medo. Nesse caso, peça perdão de
forma sincera e séria
imediatamente e prometa nunca
mais fazer nada do tipo. Ademais,
entenda que, por mais que essa
atitude decerto não faça muita
diferença para a sua parceira, o
silêncio faz muito mal. 

https://pt.wikihow.com/Consertar-o-Casamento-Depois-de-uma-Trai%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikihow.com/Superar-a-Pregui%C3%A7a
https://pt.wikihow.com/Superar-a-Pregui%C3%A7a
https://pt.wikihow.com/Pedir-Desculpas
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4- Assuma as suas
responsabilidades 
 
Não tente se defender quando a
notícia vier à tona. Assuma toda a
sua responsabilidade sem jogar
parte dela na sua esposa (ou no
seu esposo). Dizer 

''Se você tivesse tentado me
entender" ou coisas do tipo não
adianta. A hora de entender por
que você foi infiel e de explorar o
assunto com a sua parceira vem
depois.

 No momento da revelação, aceite
a sua culpa para tentar salvar o
casamento. 

5- Responda às perguntas da sua
esposa com honestidade. 

Ela vai ter muitas dúvidas.
Disponha-se a sanar todas, a
menos que ela queira saber
detalhes sexuais do seu caso — o
que só vai criar imagens dolorosas
na cabeça dela. 

6- Seja um livro aberto. 

Não se oponha a mostrar o registro
de ligações do telefone, as
mensagens de texto, as conversas
do Facebook etc. Não apague esses
conteúdos para "poupar" a sua
esposa, ou ela só vai ficar com mais
medo de você estar escondendo
algo. 

 7- Deixe o tempo curar as feridas
 
A sua esposa pode não estar
disposta a perdoar você de cara. 

Os profissionais comparam os
casos extraconjugais ao estresse
pós-traumático: a pessoa traída
pode ter ideias e ver imagens
intrusivas, ficar ansiosa, entrar em
pânico, ficar confusa etc.

 Ela vai precisar de tempo para
processar as informações e
emoções. 

Tenha paciência e não espere
mudanças milagrosas e de uma
hora para outra. Dê o espaço
necessário para que a situação
melhore. 
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Você acredita que pode confiar
no seu parceiro de novo? 

 5 PERGUNTAS QUE
VOCÊ PRECISA FAZER
ANTES DE DAR UMA     
 SEGUNDA CHANCE
PARA SEU PARCEIRO 

 Você vai, verdadeiramente,
perdoar seu parceiro ou ficará
relembrando e “jogando na cara
dele” essa infidelidade sempre
que houver um
desentendimento? 

Você e seu parceiro estão
dispostos a trabalhar duro e
fazer o que for preciso para
superar a traição e as
consequências dela (incluindo
procura especialista da saúde
do bem estar do casal, muito
diálogo, novas atividades e
várias outras coisas)? 

Você pode ser feliz com seu
parceiro de novo?

É a primeira vez que seu
parceiro te traiu? 
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O mais importante começa sendo
manter a calma e conseguir
racionalizar seus sentimentos,
tentando realmente compreender
o aconteceu, meditando sobre o
sentimento de posse dor
relacionamentos, e medindo os
motivos. 

COMO SUPERAR UMA
TRAIÇÃO: 8 PASSOS
PARA SE LIBERTAR E
SEGUIR ADIANTE 

Quando uma mulher é traída, a
primeira coisa que lhe vem à
mente é: Onde eu falhei? Por que
isso aconteceu comigo?

 Ele não me ama mais? Na
verdade, os motivos para uma
traição são muito variáveis.
Devemos pontua três principais
situações que levam a uma
traição: 

  Homens que prezam o
status de estarem casados e
de terem uma família, mas
não acreditam mais na
relação. Este mantém o
casamento porque têm
ganhos, sejam sociais ou
familiares, por causa dos
filhos. Não pensam em se
separar, mas o casamento, a
cumplicidade e o afeto já se
perderam faz tempo…” 

Homens que traem
compulsivamente. “Pelo
prazer de trair, por gostarem
de estar em perigo e de se
arriscarem – estes homens
não têm o mínimo
comprometimento com o
relacionamento. Na verdade,
não sabem o que querem e
não valorizam o que tem.
Neste caso, não importa se
sua parceira é a melhor do
mundo – eles vão trair
independente do
comportamento dela e do
quanto ela se dedica à
relação. 

 Homens que estão infelizes
no relacionamento.  “Estes
traem eventualmente. Em um
momento de crise da relação
buscam conforto em outra
mulher, buscam reviver o
prazer que tinham antes do
relacionamento entrar em
crise e ficar desgastado”

. 

Independentemente de sua
decisão de terminar ou não o
relacionamento e da sua postura
diante dessa crise, algumas
atitudes podem ajudar a passar
melhor por esse momento,
estimulando sua autoestima e te
ajudando a sair do ciclo vicioso
de pensamentos ruins que uma
situação dessas pode gerar. 
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 1- Invista seu tempo em você 
 
Manter a cabeça fria e focar em
atividades que te deem prazer, e
principalmente, as que você sabe
realizar bem. Pode ser uma tarefa
bem difícil conseguir ânimo para
se mexer. 

Faça algo que você estava com
vontade e que sabe que terá bons
resultados.

 A vitória nessa tarefa irá estimular
sua liberdade e autossuficiência. 

“Fazer o que gosta, cumprir com o
que se propôs, é mais uma
maneira de nos fortalecermos em
momentos difíceis. 

Desta forma, preenchemos a
cabeça com novas atividades
prazerosas e não ficamos
remoendo a dor e revivendo
nossos erros”. 

 8 PASSOS ESSENCIAIS
PARA SUPERAR A
TRAIÇÃO

 2- Fique perto de amigos
 
 Não se isole em sua tristeza.
Mesmo que seja difícil, tente se
cercar de amigos ou familiares
pelo maior tempo possível.

Se esforce para ter ao seu lado
pessoas que te amam e assim
você irá impedir sentimentos
como autopiedade, depressão e
pensamentos ruins constantes. 

 3- Não se culpe 
 
Perceba se você pode ter de
alguma forma cooperado para
isso. 

Será importante para conseguir
superar, mas jamais se culpe pela
infidelidade alheia. É papel dele
perceber que errou e tentar
resolver o problema. 

Pode até acontecer dele tentar
culpar você por esse deslize. Por
mais que pareça fazer sentido,
você nunca será culpada por um
erro como esse. 

4- Conversem abertamente, sem
paixões 
 
É importante que vocês parem e
consigam conversar sem brigas e
que cada um exponha o que está
sentindo, suas mágoas e seus
objetivos para o futuro. 

Ficar sozinha especulando
motivos e situações vão
transformar você em uma
paranoica e provavelmente vai
fazer com que você acabe
acreditando em criações da sua
mente.

 Conversem de uma vez por todas
para, olhando nos olhos, poderem
decidir um rumo para essa
relação. 
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7- Cautela com os conselhos dos
amigos 
 
Cada um tem suas histórias e
traumas e sua forma de lidar com
traições.

 É importante conversar com os
amigos para obter apoio e
orientação em um momento em
que a cabeça não funciona muito
bem.

 Mas esse aconselhamento deve
ser bem medido para que você
não acabe sendo influenciada de
uma forma que pode ser negativa. 

 
5 - Racionalize 
 
Entenda o que você realmente
está sentindo. Está com medo de
perdê-lo? Com raiva? Com a
autoestima abalada? Se sentindo
culpada? 

Primeiramente responda a essas
perguntas para poder
compreender o que você está
passando para, a partir daí, poder
resolver da forma mais saudável
possível.

 Procure não buscar apenas
culpados e falhas, mas sim tente
perceber a situação em que você
está inserida e como resolvê-la. 

  
6- Fuja da possessividade 
 
Relacionamentos amorosos
normalmente acabam se
confundindo muito com o
sentimento de posse.

 Aos poucos se esquece de que
duas pessoas sempre serão
diferentes, terão histórias e
expectativas diferentes, e a
possibilidade de um não
pertencer ao outro pode ser
incômoda. 

Não importa quanto tempo duas
pessoas fiquem juntas, cada uma
tem uma vida própria que jamais
poderá ser propriedade de
alguém e que seguirá em frente,
de uma forma ou de outra. 

  
8- Supere 
 
Se você decidir ficar com ele, terá
que superar. Não vai adiantar
nada, ou pode mesmo até piorar
mais as mágoas desse
relacionamento, ficar sempre
relembrando, cobrando ou
usando o assunto para
chantagens
 Mesmo que a relação não
continue, o melhor a se fazer é
perdoar. Todos cometem erros e
sustentar esse mal só vai afetar a
você.  

Por mais que doa, é necessário
que você consiga seguir em frente,
deixando cair aos poucos suas
mágoas pelo caminho. 
Não oprima sua tristeza, permita-
se chorar, ficar com raiva,
desanimar. Só não deixe que esse
estado de espírito perdure por
muito tempo. A vida continua,
sempre, e o melhor disso tudo é
que sempre se pode recomeçar. 
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