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Você sabia que os problemas
em um relacionamento
começam quando.

A admiração deixa de existir e
quando percebo que o outro já
não me completa mais. 

É o sentir-se só e
incompreendido mesmo
acompanhado, a conhecida
solidão a dois.

MEU
RELACIONAMENTO
ACABOU, MAIS NÃO
QUERO ME SEPARAR!

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

EDIVANIA LIMA

Falta de admiração e de
reconhecimento, esses são os
pontos mais importantes que
indicam o fim.

Queremos admirar e sermos
admirados, é essa reciprocidade
que alimenta os relacionamentos.

No ponto de vista  cientifico, o
amor não é uma fase só, ele se
divide em diversas fases, vamos
conhece-la a seguir.

Fase 1 – A PAIXÃO PASSA!

É a primeira fase e costuma ter
curta duração e de alta intensidade,
nós chamamos essa fase de paixão.

Se assemelha a demência
temporária com característica de
estresse, compulsão e obsessão, e
acontece alterações hormonais no
cérebro.

A paixão é descrita pela ciência
como um estado fisiológico muito
semelhante ao vício da droga, da
cocaína, as ações são causadas por
hormônios e neurotransmissores
que circulam por todo nosso corpo.

Existe uma grande liberação de
dopamina, o chamado hormônio
do desejo.

Do amor e da felicidade,
responsável por uma sensação de
felicidade tão intensa e
anestesiante, que seu efeito se
assemelha ao da cocaína, gera uma
sensação de euforia e acaba sendo
viciante.
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E a paixão é assim, nos conectamos
a pessoa, tem o apego, a pessoa
tem o foco do nosso cérebro, a
pessoa não consegue dormir, tem
dificuldade na concentração.

A pessoa começa a tremer quando
fica perto da outra, a pressão
aumenta, os batimentos cardíacos.

A pupila dilata, o apetite vai
embora, é uma enxurrada de
hormônios e sensações intensasde
prazer, de recompensa, e essas
sensações são geradas pela
dopamina que é um
neurotransmissor do nosso corpo
que gera prazer.

Desejo de agradar a pessoa a todo
instante, pensamento involuntário,
nunca há tempo suficiente, ou seja
ficamos fixados e dominados pela
pessoa, ocorre sentimento de
obsessão e compulsão.

Tem o aspecto compulsivo de
querer ficar mais e mais com a
pessoa, isso se dá a queda de um
neurotransmissor chamado
serotonina. 

A descarga de dopamina é tão
intensa e causa alterações no
cortisol e adrenalina, essas
substancias preparam nosso corpo
para uma situação de risco.

E a serotonina que tem efeito
calmante diminui em 40%, por isso
que quando nos apaixonamos
ficamos menos concentrados e
queremos estar com a pessoa a
todo momento.
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Nessa fase a mulher aumenta o
nível da testosterona que é um
hormônio que dispara o gatilho da
libido.

E o homem diminui para ficar
menos agressivo, meigo, propenso
a comprar flores, jantar romântico.

Durante a paixão o cérebro fica em
modo automático, e sobre esse
estado a pessoa amada é perfeita
para nós.

Por isso tem o ditado, a paixão é
cega... e de fato é.

Porem a paixão é um pico
emocional temporário, somos
biologicamente programados (a
natureza entende que é o prazo
que um casal fica estável e gera
filhos) para essa paixão ter um fim.

E quando a paixão acaba que isso
ocorre entre em um prazo mais
comum de 12 a 36 meses.

Todos esses sintomas deixam de
acontecer, e o resultado muitas
vezes é arrependimento.

Os hormônios voltam ao seu estado
normal, você começa a enxergar os
defeitos do outro.

Você acha que a pessoa mudou, e
na verdade ele ou ela sempre foram
assim, é que você estava sob o
efeito da paixão e não enxergava. 

Nessa fase, cai a quantidade de
dopamina e testosterona e o amor
deixa de ser cego!
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Fase 2 – O AMOR
COMPANHEIRO

Você já deve ter dito a seguinte
frase “No começo era tudo bom”, é
que quando se conhece, você tem
aquele estimulo da dopamina, e a
felicidade do casal conforme
pesquisa, atinge o auge dela por
volta dos 12 a 36 meses.

Então geralmente os três primeiros
anos são maravilhosos, e depois
não é que ama menos, é que somos
programados para fazer isso, todos
os sintomas da paixão.

Simplesmente somem, e o sucesso
do casamento após a paixão é
determinado por dois elementos,
consistência e esforço, e nessa fase
surge o amor companheiro.

O amor companheiro é muito
menos intenso menos inflamado,
com características menos
explosivas, retorna o cortisol aos
níveis de antes e até em menos
quantidade.

Em relacionamentos mais longos o
estresse tende a ser menor, no
amor companheiro temos presente
o hormônio ocitocina, associado ao
sentimento de apego.

A conexão social, a conexão
humana construída entre o casal, a
ocitocina permanece em níveis
elevados no amor companheiro.
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Na paixão ocorre uma inibição do
córtex frontal que é responsável por
selecionar as nossas respostas
emocionais.

Ele inibe a nossa defesa emocional,
não vemos os defeitos do outro, e
na fase do amor companheiro.

O córtex pré frontal volta aos seus
níveis médios de funcionamento
normal, a demência vai embora e a
pessoa fica sóbria.

O fato de acabar a euforia da
paixão, nos tornamos menos
emocional.

É comum nos apaixonarmos por
uma pessoa que não tem nada a
ver com a gente, geralmente
pessoa que obviamente não dão
certo.

Lembre-se que ficamos dementes e
não ligamos tanto pra esse alerta e
depois vemos de forma mais clara e
menos emocional, tudo deixa de
ser natural, e apaixonados.

Essa fase do amor companheiro, é
marcada como uma conexão bem
forte.

E com o passar dos anos a conexão
fica tão forte que fica uma
interdependência entre as duas
pessoas caracterizada pelo carinho.

Por um laço muito grande entre o
casal, companheirismo, amizade.
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EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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 Conforme pesquisas cientificas,
pessoas que são felizes no
casamento tendem a ter um bem-
estar significativamente maior do
que pessoas solteiras.

Pessoas casadas tendem a
apresentar uma saúde maior do
que pessoas solteiras, saúde mental
e cardiovascular. 

Casais que estão a muito tempo
juntos, a saúde se torna
interdependente.

A conexão forte do casal em caso
de algum evento que abale esse
laço, como traição, decepções,
brigas costumam ser bem
dolorosos, e até traumáticos.

Na fase da paixão é automático,
sermos gratos pela pessoa que está
ao nosso lado.

Porque durante a paixão nós temos
uma energia automática para
construir e fazer dar certo essa
relação. 

uando a paixão acaba, acaba
também essa propensão
automática, e o sucesso do
casamento após a paixão é
determinado por dois elementos
consistência e esforço.

Na paixão existe uma orquestra
fisiológica que te influencia a tudo
isso, quando a paixão acaba a
relação se torna uma dimensão da
vida, que exigirá o seu esforço,
investir energia e atenção para
agradecer e valorizar a 



Dica doDica do  
EspecialistaEspecialista

EpisódioEpisódio
de Hojede Hoje

E D I V A N I AE D I V A N I A
L I M AL I M A

ouça agoraouça agora

Especialista da SaúdeEspecialista da Saúde
e Bem-estar do Casale Bem-estar do Casal

Ouvir Podcast

Siga agoraSiga agora

https://www.institutommacademy.site/dicadoespecialista
https://www.institutommacademy.site/dicadoespecialista
https://www.instagram.com/dicadoespecialistaoficial/


Presença dessa pessoa que é tão
importante para nós, todas as
dimensões da vida do ser humano
são muito mais determinadas por
consistência do que por momentos
específicos.

Não é só estudando para a prova
que você terá conhecimento, mais
é se dedicando e tornando os
estudos parte dos seus esforços
diários.

Não é somente trabalhando que
você terá sucesso, é se dedicar com
consistência dia após dia a sua
carreira.

A mesma coisa é na saúde, você
constrói no dia a dia, a cada fast
food que você deixa de comer a
cada fruta e salada que você
escolhe em vez de uma guloseima.

O amor companheiro, como
diversas coisas na vida é uma
construção, e construção exige
consistência, e o sucesso da relação
não será cenas esporádicas de
carinho, ou comprar flores aqui ou
ali.

as relações duradouras é buscar
diariamente investir energia e
esforços de agradecimento,
esforços de valorização, é a cada
desavença superada, a cada
pequeno gesto de gratidão.

A cada esforço cotidiano de
valorização que casais constroem
laços fortes e duradouros.
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E assim como tudo na vida, no
casamento nós podemos dizer de
forma categórica “acomodação é
morte”.

Acomodação profissional destrói
carreiras, a acomodação de ficar
sentada no sofá e de comidas
maléficas, destrói a saúde.

A acomodação das relações onde
nós deixamos de agradecer, onde
nós deixamos de investir nossa
energia diariamente.

Para construir laços cada vez mais
forte, essa acomodação destrói
relações.

Então talvez por isso os índices de
divórcio estão tão altos, segundo
IBGE o número de divórcios
aumentou em cerca de 160% de
2007 a 2014.

Muita gente casa por motivos
errados, euforia, demência e
hipermotivação, e nenhuma
relação de sucesso será construída
em cima de um sentimento tão
fugaz, vivemos em um mundo
onde tudo é muito veloz.

Onde os prazeres são instantâneos,
e onde as pessoas tem grande
dificuldade de se comprometer
com objetivos maiores onde exige
investimento de tempo e energia
para nós colhermos os benefícios
no futuro distante.

E no mundo atual as pessoas
tendem a querer prazer imediato.
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Se o amor companheiro é uma
construção, é dedicar energia e
tempo, e as pessoas não querem,
muita gente espera o automatismo
da paixão, e quando ele acaba.

Devido ao esforço necessário para
manter a relação, o relacionamento
termina, e em consequência acaba
a admiração, a pessoa sente que o
parceiro não a completa mais.

A pessoa se sente sozinha, pode
existir amor, mais o relacionamento
acabou.

5 SINAIS DE QUE O
RELACIONAMENTO
ACABOU! 

Pouca Sintonia - com o passar do
tempo e da convivência,
percebemos que já não
caminhamos mais lado a lado.

Falta sintonia com o parceiro e a
sensação é a de caminhar em
direções opostas, pensa sozinho,
não faz questão de passar tempo
com a pessoa.

Diminui aquele querer estar junto
sempre, os problemas do dia a dia e
as novidades acabam perdendo a
graça.

O casal demonstra uma falta de
vontade de realizar atividades que
costumeiramente sempre faziam.
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Sexcoach

NATALIA DE
SOUZA SOUZA 

 Os cinco sinais acima, são como
um termômetro, que vai subindo a
temperatura.

É como um semáforo com o
marcador onde, entre o verde e o
amarelo, acende o vermelho .

Mesmo estando juntos, o
relacionamento acabou.

E agora o que fazer? se ainda existe
AMOR, e ambos não querem se
separar.

APRENDIZADO
Não basta querer manter ou salvar
o relacionamento, o importante é
aceitar nossas qualidades, falhas,
defeitos e aprender com eles.

Os dois precisam entender como
estão no relacionamento, as
qualidades, os valores.

As falhas, os defeitos, se o casal tem
afinidades, são mudanças de
atitudes.

Pois as mesmas atitudes vão ter os
mesmos resultados, os dois
precisam aprender.

Falta de Planos em Comum

 – Ter objetivos e metas em comum
são um ponto forte para a união do
casal. 

Quando os planos não se encaixam
mais, e cada um começa a pensar
de forma individual, não faz
questão de passar tempo com a
pessoa, é preciso parar para pensar
na relação.

Dificuldade de Diálogo 

- não existe mais o interesse em
escutar o outro, tolerância na
aceitação do outro.
Visão Negativa do Parceiro

 - No começo do relacionamento
você tem orgulho de falar da
pessoa, e depois critica o parceiro
por tudo, tudo que a pessoa faz
está errado, não tem elogio,
somente críticas, e essas atitudes
afeta demais o orgulho, afeta a
vontade de querer ficar perto da
pessoa.

Falta de Admiração e de
Reconhecimento

 - Esses são os pontos mais
importantes que indicam o fim, já
que em uma relação buscamos
acolhimento, compressão,
importância e reconhecimento
reciproco. 

Queremos admirar e sermos
admirados, é essa reciprocidade
que alimenta os relacionamentos.
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

As pessoas não precisam ser
exatamente iguais em ideias e
comportamentos para se darem
bem, mas claro.

É importante que estejam em
sintonia com seus pensamentos e
valores e que tenham afinidades.

De modo que a convivência entre
elas seja mais pacífica, respeitosa e
agradável. Isso vale também para
amizades, relações profissionais,
financeiras e sociais. 

Embora as diferenças também nos
ensinem muito sobre tolerância e a
capacidade de aprender com o
outro.

De fato indivíduos semelhantes
costumam se unir de forma natural,
o que resulta em relacionamentos
duradouros e construtivos para
ambas as partes.

TRANSFORMAÇÃO

Após aprender, agora é necessário
que haja uma transformação,
mesmas atitudes, vão gerar os
mesmos resultados.

Nessa fase, as pessoas se
transformam em parceiros
melhores, aprendem o que fizeram
de errado.

Evoluem e se transformam em
pessoas melhores, e vão viver um
novo relacionamento.

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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O relacionamento acabou, mais
agora após o processo de
aprendizado e transformação vai
nascer um novo, um novo parceiro
com novas atitudes, e uma nova
parceira com novas atitudes.

1º AFINIDADES:

busquem afinidades em comum,
curtirem a mesma música, ir viajar
juntos, objetivos em comum.

Valores, descubram o que gostam
de fazer juntos, se ambos lidam
com a família de maneira igual.

Para o relacionamento dar mais
certo, tem que ter similaridade,
como culturas iguais, gostar de
viajar, mesmo gostos.

A similaridade contribui para que o
casal possa fazer coisas juntos.

2º COMUNICAÇÃO: 

Antes de resolver qualquer dor, é
fundamental ter a comunicação,
vamos ver a seguir as 7 linguagens
do amor, que facilita e fortalece a
linguagem afetiva do casal.

E melhora a comunicação no
relacionamento: falando a principal
linguagem do amor do seu
cônjuge.

É possível atender as necessidades
emocionais do seu parceiro.
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Ouvir Podcast
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SENTE

CIÚMES DO
MEU

PASSADO, O
QUE FAZER?

T7E16 - Ele / Ela Sente Ciúmes do
Meu Passado, o que fazer?

7ª Temporada
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É uma linguagem de amor que a
pessoa se sente amada quando o
parceiro demonstra que o ama
através de ações.

È uma linguagem de amor na forma
de servir, como: quando ele me
ajuda com os filhos, quando ele me
ajuda com a casa.

Quando ela me apoia nas minhas
decisões, quando ele me dá
conselhos, são ações que facilitam a
vida do parceiro.

E essa forma de servir é fazer não
por obrigação, é ficar feliz vendo o
parceiro feliz com as suas atitudes.

5) Toque Físico: 

A pessoa se sente amada, através do
toque físico, a pessoa precisa
sempre andar de mãos dadas,
beijos e abraços de forma
exagerada, assistir um filme inteiro
abraçado.

Colocar a mão na perna quando a
pessoa está dirigindo, sem o toque a
pessoa não se sente amada.

6) Sexo de Qualidade:

A pessoa se sente amada, quando
faz sexo com o parceiro, e não é
quantidade de sexo.

É qualidade, demonstrar ao outro o
quanto ama através do sexo

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOLEIDE
CARMEM

2) Tempo de Qualidade 

– é estar junto com qualidade, ter
um tempo para a pessoa amada
que tem essa linguagem do amor.

Como desligar a TV e olhar para a
pessoa, deitar na cama sem o
celular, trocar beijos e abraços com
presença.

Fortalecendo assim a comunicação
do casal, e assim a pessoa que tem
essa linguagem se sente amada
pelo parceiro.

3) Receber Presentes:

É uma afirmação visual de mostrar
o quanto você ama a pessoa, a
pessoa que tem essa linguagem se
sente amada ao receber algum
presente do parceiro, e esse
presente não se trata de valor.

Pode ser algo que ele encontrou no
caminho para casa e lembrou do
parceiro ou parceira, ou algo que
representa muito bem essa
linguagem do amor.

É usar gatilho mental da história,
algo que tenha um valor
emocional, uma história por tras,
como, o anel que era da avó, da
bisavó, da mãe.

4) Formas de
Servir: 
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A pessoa que tem como primária
essa linguagem do amor, ficar
muito tempo sem o sexo, ela não se
sente amada.

E como consequência afeta o
vínculo afetivo do casal, afeta a
confiança, e aumenta o cortisol
hormônio do estresse.

7) Confiança: 

Essa figura de linguagem é a visão
que o parceiro tem sobre o outro,
confiança é como somos vistos pelo
parceiro, a pessoa que tem essa
linguagem do amor se sente
amada quando o parceiro fala com
ela, pede ajuda, conta com ela,
conta como foi o dia dela. 

Mas para a pessoa ser assim, qual a
imagem ela tem do parceiro? 

Qual a primeira visão que o
parceiro tem do outro? Pois isso irá
refletir se a pessoa confia ou não, e
a pessoa cria essa visão através de
atitudes do outro: 

É uma linguagem que a pessoa que
tem, precisa que o outro confie
nela, ou seja a mudança de hábitos
começa por quem tem a
linguagem do amor, ela muda os
hábitos, o outro passa a confiar e
demonstra essa confiança com
atitudes e ela se sente amada.

3º MAIS RAZÃO DO
QUE EMOÇÃO
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 se você usar mais a razão do que a
emoção, você tende a ver menos
defeito, é importante não criar
expectativa do que a pessoa pode
ser.

Segundo pesquisa, casamentos de
sucesso os casais não esperaram
muito entre si.
 
 

4º CONTATO FÍSICO,
CARINHO

Beijos, abraços, carinhos, mantém a
chama do relacionamento acesa,
muitos pequenos sinais de carinho,
com demonstrações frequentes .

São essenciais e combustíveis para
um relacionamento feliz.

E com isso automaticamente tende
a durar mais o relacionamento,
porque a rotina joga contra.

Momentos rotineiros sem esses
eventos tendem a ter menos sexo.

Diminuição da produção de
ocitocina, vasopressina e o
aumento desses
neurotransmissores é o que torna o
relacionamento mais saudável e
duradouro. 

Casais que se abraçam em maior
quantidade acima de 21 segundos,
liberam essas substancias e
conseguem manter a chama do
relacionamento acesa e geram
relacionamentos duradouros.
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Não existe uma fórmula mágica
para ter um relacionamento ideal e
feliz.

É preciso escolha e dedicação, é
estar comprometido com atenção
e energia em construir uma linda
relação equilibrada, saldável e feliz! 
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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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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

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

https://www.especialista.site/espaconovodia
https://www.especialista.site/espaconovodia

