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“UM GUIA PRÁTICO PARA TORNAR
O SEU RELACIONAMENTO MAIS
SAUDÁVEL”

O CIÚME ESTÁ
ACABANDO COM O MEU
RELACIONAMENTO.

1- Destruir a autoconfiança da
mulher quando é ela que sente o
ciúme.

"Se meu parceiro está conversando
com outra mulher, é porque eu
realmente devo ser insuficiente,
menos atraente, menos sexy". 

O ciúme faz com que você
enxergue qualquer situação como
um potencial traição, e a encarar
mulheres como rivais.

Como as "vacas" que postam fotos
sensuais para roubar meu (marido,
namorado). 

 2- Lhe aprisionar (quando a
mulher é o objeto do ciúme) 

A maioria das agressões que as
mulheres sofrem pelos seus
parceiros é por conta de ciúmes.

Ciúmes é uma falsa sensação de
posse, por sua vez, leva ao medo de
perder algo que, na verdade, a
gente não tem, nunca teve e nunca
terá. 

Porque pessoas não são objetos,
pessoas não cabem em gavetas e
nem mesmo em caixinhas. 

Pessoas são livres.
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M I C R O  B O O K

O ciúme é uma forma de amor?

Existem muitos casais que veem os
ciúmes como prova de amor e
forma de preocupação, e usam
inclusive a famosa frase "quem ama
cuida". 

Muito provavelmente, você cresceu
ouvindo que é ótimo o parceiro
sentir ciúme, porque é um sinal de
que ele realmente gosta de você.

Que o ciúme faz a gente se sentir
mais desejada. 

E é necessário você demonstrar um
pouco de ciúme para mostrar que
você se importa com a pessoa. 

E tudo isso foi incorporado em
nossa vida de maneira cultural.

Você já deve ter ouvido a frase”
confie, mas desconfiando, melhor
manter a pulga atrás da orelha".

A gente nunca está em paz! 

O ciúme é um sentimento
destrutivo que há séculos servem
apenas para duas coisas: 

CAUSAS
DOS
CIÚMES?



Embora sejam variadas as causas
dos ciúmes, a base é sempre a
questão da insegurança.

A falta de autoconfiança e a baixa
autoestima. 

Tais inseguranças podem ter sido
originadas em relacionamentos
anteriores ou pode mesmo remeter
a uma infância turbulenta com os
pais sendo ausentes. 

Nesses casos a pessoa demostra a
sua necessidade de afeto e carência
que ela traz desde sua fase infantil
para seus parceiros ou os seus
amigos. 

A humilhação ou o trauma
também é outra causa bem
comum para a insegurança.
 
Considerando que de forma
cultural o ciúmes é tido como uma
forma de afeto em um
relacionamento.

Controlá-lo acaba se tornando
sempre uma questão polêmica.

Primeiramente é preciso entender
que o ciúmes.

Ele é na verdade um sinal de
insegurança.

Seja pela falta de confiança no
parceiro ou pela baixa autoestima. 

A pessoa ciumenta costuma ver
qualquer outra pessoa com
exceção dela como uma forma de
ameaça ao seu relacionamento. 
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Nem é preciso dizer que tal
conduta gera brigas e discussões
frequentes assim desgastando a
relação.

Sem contar que quando é
exagerado, além de tornar a relação
tóxica ele também prejudica a
pessoa que o demonstra.

É preciso lembrar que embora seja
algo bem desagradável.

Isso é algo natural do ser humano,
só que dependendo do caso ele
costuma ser um grave problema
por a pessoa não saber lidar.

E costuma precisar de atenção de
um profissional especializado.
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Tenha pensamentos positivos.

Ficar constantemente com a mente
ocupada com pensamentos
negativos irá prejudicar a relação
com as pessoas ao seu redor;

Ter determinação e empatia para
tratar os acontecimentos que
surgem em sua vida, pode lhe
tornar mais positivo;

Converse, nada melhor do que
expor tudo que você sente para seu
companheiro.

Para que juntos vocês possam
determinar se há um problema de
maneira real ou se é ilusório;

Pratique atividades físicas, não
apenas por fazer bem para a saúde.

Mas porque também lhe ajuda a
ocupar a cabeça, e ao mesmo
tempo que irá ajudar a trabalhar
sua autoestima;

Encontre um meio termo, aprenda
a dizer não, e sim também, se você
não se sente confortável de fazer
algo você não precisa fazê-lo.

Porém se é algo que você tem
curiosidade ou vontade, faça, não
crie empecilhos. 

COMO NÃO SER TÃO
CIUMENTO? 
Trabalhe a sua autoestima, afinal
quando temos segurança em nós
mesmos passamos essa segurança
para o outro,

E assim somos capazes de cultivar
boas relações;

Tenha inteligência emocional, a
inteligência emocional irá fazer
com que você entenda melhor seus
próprios sentimentos.

Consequentemente irá fazer com
que você entenda melhor as suas
reações, suas decepções, e seus
sucessos;



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
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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
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Psicóloga, especialista em
Neuropsicologia e Saúde e
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prática. Atuo nas áreas de
relacionamento, autoestima e
sexualidade.

OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DE ESPECIALISTAS

FRANCIELI
ESTEVES

ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

Acesse agora o
Portal  do

Especialista 

Página Oficial

CRS Nº:  10.123-21/E

https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.instagram.com/psicologa.francieliesteves
https://www.facebook.com/psicologafrancieliesteves
https://t.me/5555999225524
https://wa.me/5555999225524
https://www.especialista.site/portaldoespecialista

