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A vida conjugal é ótima, mas depende de
alguns tipos de cuidados.

No brasil um a cada três relacionamentos
terminam em divórcio. 

Nós Especialistas da saúde e bem-estar
do casal, os nossos consultórios estão
cheios de casais em busca de ajuda para
lidar com os contratempos em seus
Relacionamentos.

Além de produtos nós trabalhamos com
técnicas e dinâmicas, orientações, nossa
missão e mostrar a você a importância de
você encontrar a felicidade em seu
relacionamento e ter a vida sexual que
sempre sonhou. 

Existem algumas situações que abrangem
as pessoas em sua trajetória da vida,
normalmente as pessoas costumam
passar por no mínimo três
relacionamentos ruins, até encontrar a
sua felicidade.

Como transformar seu
relacionamento identificando
e resolvendo conflitos, junto a
um Especialista da saúde e
bem-estar do casal.

E - B O O K

Nesse livro eu mostro a você a
necessidade de que você tem, ou terá de
procurar um Especialista da saúde e bem
estar do casal.

Com um olhar imparcial e possível
encontrar os problemas que o casal não
consegue identificar.

Relacionamento Acabou! Geralmente
terminou por falta de conhecimento.

Pessoas entram em um relacionamento
não sabem de nada, as vezes não tem
conhecimento nem da responsabilidade
que é estar em um relacionamento e os
possíveis obstáculos que certamente vão
encontrar no caminho e na primeira
dificuldade se divorcia. 

 2- Relacionamento Acabou!
Geralmente terminou também
por falta de conhecimento! 

Ela até pode estar mais madura sabendo
das dificuldades que irá encontrar.

Porem não tem conhecimento de como
resolver os seus obstáculos, não
consegue controlar a vontade de jogar
tudo fora e livrar-se do problema. 



Falta de informações necessárias,
paciência, equilíbrio emocional, desejo de
superar seus desafios.

Certamente depois do terceiro
relacionamento uma pessoa encontra-se
madura o suficiente e com aprendizados
vindo dos relacionamentos anteriores.

Disposição, amadurecimento necessários
para encontrar um relacionamento
conjugal equilibrado e agradável.

O objetivo do Especialista da saúde e bem-
estar do casal e encurtar esse caminho,
para que você encontre a felicidade em seu
relacionamento e tenha uma vida sexual
que sempre sonhou!

3-Relacionamento
Acabou! Também por
falta de conhecimento 

A busca da harmonia
conjugal 

Quando perguntamos aos casais quais são
as suas possíveis dores, problemas que
dificultam a harmonia conjugal, algumas
respostas são dadas e nesse livro irei te
mostrar algumas dessas dificuldades e
como resove-las.

1- Falta de dialogo 

2- Problemas financeiros 

3- Problemas na sexualidade do Casal 

4- Ciúmes/desconfiança 

5- Desestruturação na chegada do filho 

6- Falta de perdão entre o casal  

7- Falta companheirismo e compreensão 

Por incrível que pareça essas dores, elas
são as mais recorrentes que costumo
receber em meu consultório.

E uso das melhores maneiras possíveis com
muito carinho atender a cada necessidade.

Ouvindo, trabalhando através de técnicas e
dinâmicas com ferramentas únicas pra
você entender e encontrar a felicidade em
seu relacionamento porque você merece
ser feliz!



A falta de diálogo cria um círculo vicioso
que pode destruir relacionamentos.

 -Normalmente, o casal espera uma certa
atitude um do outro, mas não a diz. ... 

O fator mais importante para a eficácia de
uma consulta com um Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal.

Nessa dor, esse profissional irá te mostrar
os perigos que ocorre em um
relacionamento que não tem dialogo e o
caminho que esse relacionamento está
percorrendo, visando além de grandes
desafios, o perigo do afastamento do casal
vindo até se separar!

Falta de diálogo

O fator mais importante para a
o sucesso no tratamento dessa
dor é a vontade do casal em
mudar a situação.

-O Especialista sozinho não é importante.
Para que o tratamento seja bem-sucedido, é
necessário que ambas as partes tenham
desejo de mudar e esperança de estar
vigilantes.

 -Alguns casais vivem por um mês,
enquanto outros levam anos para se
resolver. 

Depende dos problemas que eles
encontram e do nível de complexidade.

Quanto mais tempo o casal procurar ajuda,
mais tempo demorará a solução.

O marido não é obrigado a viver com a
esposa e vice-versa. 

Ressalto que as duas pessoas devem estar
dispostas a se abrir e discutir essa relação. 

Se o casal acaba se separando porque o
relacionamento não pode mais continuar.

Nesse caso, nós Especialistas podemos
ajudá-los a formar duas metades sem se
sentirem insatisfeitos. 

O fator que determina o sucesso do
tratamento não é se o casal pode continuar
junto, mas sim deixá-los felizes.



-No consultório, existem algumas regras:
você não pode gritar com seu parceiro e
continuar a atacar, Isso vai evitar que o casal
comece a brigar e não consiga falar.

 - Afirmo que a felicidade no casamento não
afeta apenas a vida deles.

-O marido e a esposa são a base da estrutura
familiar. 

Por isso, um casal que briga constantemente,
afeta a vida dos filhos e de toda a família.

O simples fato de haver
um mediador na
conversa ajuda o casal a
melhorar a conversa. 



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

O BENEFÍCIO DE PROCURAR
UM ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL A TENDÊNCIA É QUE
AS BRIGAS DIMINUAM
DRASTICAMENTE.  



Todos tropeçamos de muitas maneiras. 

Se alguém não tropeça no falar, tal homem
é perfeito (completo), sendo também capaz
de dominar todo o seu corpo" (Tiago 3:2).

A Bíblia fala muito sobre o poder da língua 

- como ela pode ser bênção e como pode
ser maldição. 

Este versículo mostra que se aprendermos
a dominá-la, nos tornaremos pessoas
melhores e evitaremos muitos problemas.

Saber manter o diálogo no relacionamento
é sucesso na certa. 

Casais que não conversam, não se
interagem, e não compartilham.

Ideias e pensamentos com o outro,
dificilmente terão uma boa relação a longo
prazo. 

Esse tipo de comportamento e mais
comum nos homens geralmente são mais
travados a não se discutir a relação.

Aqui nesse tópico irei deixar cinco valiosas
dicas que se você seguir, irá ver grandes
mudanças em seu relacionamento.

Uma vez que você aprende
a dialogar com seu
parceiro, vocês precisam
manter esse diálogo para
obterem sucesso em seu
relacionamento.



1- ESCUTE MAIS

Você verá que seu relacionamento
vai melhorar.

Preste mais atenção ao que a outra
pessoa está dizendo. 

Muitas vezes, estamos olhando para
uma pessoa que está falando, mas
nossa cabeça está "longe" até que
ela pergunta: "O que você acha
disso?" Estamos perdidos e não
sabemos o que dizer.

Já escutou sobre essa questão, não
estou atento, mas sei o quanto é ruim
saber que alguém não te escuta.

Você sabe o quanto as mulheres
gostam de bater um papo.

Desligue o celular, a TV, os
videogames e ouça mais a voz do
seu parceiro. 

2- EXPRESSE-SE MAIS

 Os valores mudam de pessoa para
pessoa; por isso, o que você acha
que não tem nada a ver, para a outra
pode ser uma ofensa. 

Expresse para a outra pessoa o que
você sente, quando ela fala de certos
assuntos ou de um jeito que te
ofende.



Tudo depende do ponto de vista. Se
alguém te ofende com palavras, e você fica
quieto(a), pode ser que aquilo se repita e
sua relação irá se desgastar.

Uma boa dica é falar sempre: "Quando
você faz isso, eu me sinto assim...". 

A pessoa precisa entender o que você
sente, pois talvez ela nem saiba que está te
machucando.

3- PERGUNTE MAIS
Não tente adivinhar o que a outra pessoa
está pensando ou quais são seus gostos.

É muito mais fácil perguntar! Pode não ser
tão romântico no início, mas alguém
precisa incentivar a conversa dentro do
relacionamento e essa pessoa tem que ser
você, e a melhor maneira de fazer isso é
perguntando. 

Talvez a pessoa com quem você está se
relacionando seja tímida ou não goste de
falar. 

Então, por exemplo, primeiro fale sobre
você, diga o que você gosta e o que não
gosta para que possa praticar o diálogo vá
devagar e sempre mostrando a
necessidade e os benefícios de uma boa
conversa.  



4- SEJA TRANSPARENTE 
Seja sincero e transparente, mesmo que às
vezes isso seja difícil. 

Mas não confunda sinceridade com falta
de educação ou arrogância. 

Algumas pessoas falam o que pensam, e
isso pode ferir. (O problema não é o que se
fala, mas como se fala). 

Então, busque a melhor maneira de se
expressar com educação se colocando no
lugar do outro não fale palavras que você
não gostaria de ouvir naquele momento,
sem mentir ou esconder aquilo que você
sabe que precisa ser falado.

E só depois do casamento, se conhecerem
fisicamente. 

Por isso, eu sempre aconselho que o casal
reserve momentos para conversar, pois só
assim conhecerão de verdade um ao outro. 

Muitas vezes vocês têm sonhos diferentes,
gostos, temperamentos e chamados
diferentes, e só uma boa conversa fará
com que isso seja descoberto e resolvido. 

Eu creio que se você seguir essas dicas
acima para se comunicar melhor, seu
relacionamento será muito mais saudável!

5- CONVERSEM BASTANTE 

Existem casais de namorados que ficam o
tempo todo nos beijos e abraços, não que
isso seja ruim para relacionamento.

Muito pelo contrário quem não gosta de
sentir o calor do outro o cheiro... 

Mais o perigoso e quando esquecem que
precisam dialogar, se não conversam como
vão se conhecer? Isso certamente irá fazê-
los pecar e pular etapas importantes no
relacionamento. 

Deus espera que a fase do namoro e
noivado sejam para ambos se conhecerem
emocionalmente e espiritualmente;



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

O BENEFÍCIO DE PROCURAR
UM PROFISSIONAL
ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM -ESTAR DO CASAL,
VOCÊ IRÁ VER NOVAS
MANEIRAS DE L IDAR COM O
SEU RELACIONAMENTO.  



Falar de dinheiro não pode ser um tabu
entre o casal. 

Afinal, fugir da discussão não fará as
contas desaparecerem. 

Este diálogo deve ser feito com leveza,
sem acusações e tentando chegar a um
meio-termo quando houver diferença de
prioridades e entendimento.

FALTA DE PLANEJAMENTO
FINANCEIRO 

Você sabia que os problemas financeiros
no casamento são uma das causas mais
comum de divórcio no mundo? 

Apesar de relacionamentos fortes, as
dificuldades financeiras podem funcionar
como um ácido corrosivo, destruindo o
vínculo emocional que une o casal desde o
início. 

E para te ajudar nesse problema, vou
deixar 12 pontos recorrentes, que
possivelmente um deles esteja
acontecendo com você.

Caso identifique algum deles e não sabe
como resolver, procure ajuda de um
profissional Especialista da saúde e bem-
estar do casal.

TRATAR DINHEIRO COMO
TABU

PROBLEMAS
FINANCEIROS

Você não tem para onde fugir: a falta de
planejamento financeiro pode abalar
fatalmente o seu casamento.

Como a convivência é baseada em
despesas comuns, nada mais justo do que
fazer um plano financeiro juntos, incluindo
o estabelecimento de metas para ambos os
cônjuges.

FAZER DIVIDAS QUE NÃO
CONSIGA PAGAR

Um dos grandes vilões da saúde financeira
são os gastos por impulso. 

Se ambos forem “gastões”, então, é
conflito na certa! 

Seguindo os passos do primeiro item, ou
seja, realizando um planejamento
financeiro, é possível ter clareza de se o
casal terá dinheiro para arcar com suas
dívidas.



Infelizmente, há pessoas que tentam
superar conflitos dando presentes, o que
pode parecer que esteja tentando
comprar o parceiro. 

Por exemplo “um fez algo que aborreceu
o outro e para amenizar a situação
comprou um presentinho para tentar
resolver a situação e como se estivesse
tapando o sol com a peneira. 

Não caia nessa! O diálogo é sempre o
melhor caminho. 

Se o motivo de conflito for financeiro,
então, este tipo de comportamento só irá
agravar o problema.

Discordar do uso do
dinheiro

O casal não consegue fazer planejamentos
porque não há um acordo onde usar o
dinheiro. 

O diálogo e um fator que precisa estar
presente junto a compreensão, para no
fim decidir quais as prioridades no
momento assim saberão onde gastar o
dinheiro.

ACHAR QUE UM PODE
COMPRAR O OUTRO 



Quem nunca fez aquela comprinha e
escondeu do parceiro com medo de
represália e evitar conflitos no
relacionamento?

Geralmente casais passam por situações
como essa, principalmente quando uma
parte e difícil de entender a necessidade
do outro. 

É preciso tomar cuidado pois isso não só
pode afetar o relacionamento com
desentendimentos, como também a parte
financeira do casal, transparência e
fundamental para um relacionamento
feliz.

 Isso e um erro grave e muito recorrente,
se você e daquelas pessoas que não se
planeja compra muito fiado.

E quando recebe o seu dinheiro do mês já
vai logo distribuindo pagando as dívidas e
no fim do mês está liso(a).

Certamente pode precisar pegar um
dinheirinho emprestado com alguém para
resolver algo, cuidado se esse alguém for
a família do seu cônjuge.

Esconder gastos e
compras

Seu sogo(a),imprevistos acontecem sim,
mais cuidado se você não puder pagar
quem terá que pagar e o seu parceiro.

Isso e algo muito complicado se não
houver entendimento da parte, e conflito
na certa. Família e família dinheiro a parte!

Pedir dinheiro emprestado
a família do parceiro

Gastar o que ganha
separadamente do
parceiro

Geralmente uma parte do casal usa todo o
dinheiro dele com ele mesmo e nada com
o parceiro.

Conflitos são recorrentes porque
relacionamento não e

Individualismo, nem na área financeira, os
dois tem que participar das despesas.

O planejamento financeiro e o diálogo e
fundamental. 

Traçar planos
independente

Fazer planos com o seu próprio dinheiro e
suprir suas necessidades individuais.

Um gasta com o carro outro com viagens
um atropela o outro não fazem
planejamentos, Gastos desordenados e
muito grave!



Esse um problema muito grave
abrangente entre os casais.

Uma das partes está desempregada ou o
provedor fica desempregado e problemas
sérios acontecem.

Porque há falta de compreensão, muitas
vezes falta comprometimento, o diálogo
precisa estar presente.

Pensem em crescer juntos, caminhar
juntos, tracem metas e alcance os
objetivos juntos.

E muito importante no início do
relacionamento a parte que não e
empreendedor ficar por dentro de
algumas situações financeiras.

Que pode ocorrer por um determinado
tempo dentro da empresa.

Porque nem sempre as coisas vão bem,
um mês pode ter dinheiro outro não e a
falta de entendimento.

A falta de compreensão pode ser um fator
perigoso, para gerar conflitos dentro do
relacionamento.

Desemprego 

Mentir sobre a vida
financeira

Muitos escondem sua situação financeira
principalmente no início do namoro. 

As vezes mentem sem se dá conta que um
dia será descoberto e aquela mentira
acaba afetando muito a união do casal.

Mentir não condiz com os bons princípios,
e não dizer a verdade sobre a vida
financeira pode comprometer também as
finanças do casal. 

Transparência e sempre e fundamental.

Ser empreendedor 



O que é sexo? Sabemos que, sexo se
refere, todas as ações que pode excitar o
homem ou a mulher sexualmente, e é a
parte essencial da vida humana.

Segundo Pesquisas o ser humano
necessita de três coisas para a sua
evolução, comida, sexo e diversão.

O sexo foi deixado por Deus, dado de
presentea o matrimônio é um ato que vem
passando por mudanças, através de suas
descobertas feitas através de estudos.

E tem se chegado a conclusão que os
benefícios do sexo vão além das
sensações de prazer e bem-estar, sendo
essenciais também para nossa saúde.

Porém, com uma rotina intensa de  
 trabalhos, estudos e compromissos, a
relação sexual pode acabar ficando de
lado.

O que poucos sabem é que a ausência de
sexo pode afetar as pessoas, fisicamente e
emocionalmente, sem que tenham
consciência que pode vim afetar muitos
relacionamentos.

Problemas com a
sexualidade do
Casal

Confira alguns prejuízos
que a abstinência sexual
pode trazer para o
organismo:

Você sabia que a prática de relações
sexuais contribui para o estímulo do
sistema imunológico.

Diminuindo os riscos do indivíduo pegar
uma gripe ou resfriados? 

Por isso, deixar de fazer sexo aumenta o
risco de contrair infecções.

De acordo com pesquisadores da
Universidade Wilkes-Barre, nos Estados
Unidos. 

1- Deixa o sistema imunológico
mais vulnerável

2-Aumenta as dores de
cabeça

"A ausência do sexo no dia a dia pode
deixar você mais cansado e aumentar as
dores de cabeça. 

Fazer sexo com frequência aumenta a
produção de endorfina e ocitocina,
hormônios que ajudam a evitar o
aparecimento da dor de cabeça. 



 ", afirma os médicos, e através de estudos
por cientistas, sexo pode ser analgésico
natural no combate as dores de cabeça
podendo aliviar enxaqueca e cefaleia em
salvas, o tipo de dor de cabeça mais forte
que existe.

 Entre os 400 entrevistados pela pesquisa,
60% dos pacientes com enxaqueca e 36%
dos que tinham cefaleia sentiram-se
melhor depois da relação sexual.

3- Reduz a flexibilidade
Se o seu corpo sofre muito ou tem
dificuldade para realizar as tarefas diárias,
pode haver uma explicação simples: falta
de sexo. 

"Quanto mais uma pessoa fizer sexo, mais
saudável será o organismo. 

A relação sexual relaxa os músculos e
aumenta a flexibilidade. 

Dessa forma, quando você faz sexo
novamente, geralmente sente dores
físicas." E isso e normal como qualquer
outra atividade física!

4- Aumenta a ansiedade e o
estresse no relacionamento
e na vida sexual.

 Quando falamos de ansiedade e o
estresse no relacionamento e na vida
sexual surge muitas dúvidas do que fazer
ou não fazer, e uma das dúvidas mais
recorrentes.

Eu tenho pressão arterial alta, eu posso
ter relações sexuais com meu parceiro?
Segundo um estudo realizado pela
Universidade do Oeste da Escócia, a
ausência de sexo pode aumentar a
pressão sanguínea, podendo estar
relacionada ao estresse.

Durante essa pesquisa, alguns voluntários
se submeteram a um diário de suas
atividades sexuais durante duas semanas
cada um, tendo sua pressão arterial
monitorada em diferentes momentos do
dia. 

O estudo mostrou que ao fazer sexo a
pressão arterial diminuía ai podemos
observar que ausência se sexo poderá
aumentar o problema. 

Os especialistas explicam que a produção
de hormônio durante a relação sexual
como a (endorfina e oxitocina) funcionam
como calmante e aumenta muito durante
a relação trazendo benefícios positivos
para a pressão arterial.



Baixa autoestima, os estudos comprovam
que não fazer sexo vai diminuir a
felicidade do casal: 

“Se a pessoa tiver um relacionamento fixo,
só porque não tem relação com o
parceiro, isso vai afetar sua autoestima.

Quando o casal está juntos e não tem
relações sexual, podem vim pensamentos
negativos, que seu parceiro poderá estar
traindo. " 

Além disso, a abstinência sexual pode
levar a alterações de humor, o que pode
levar o indivíduo a entrar em estado de
depressão, pois passa a questionar se tem
algum problema de saúde que interfere
em seu desejo sexual.

5- Diminui a autoestima no
relacionamento.

 Mais existe também o ciúme não
equilibrado. 

Aquele ciúme que a pessoa por si só não
consegue controlar a ansiedade e o
excesso de pensamentos negativos com
um alto pressentimento de traição e de
perda, e se ele for doentio pode trazer
diversos danos ao relacionamento. 

As principais causas de ciúmes excessivo
são sempre variadas de pessoa para
pessoa e com suas relações. 

Mais podemos destacar basicamente a
insegurança e a baixo auto estima que se
não tratado de forma rápida por um
Especialista da saúde e bem estar do
casal, esse relacionamento poderá sofrer
suas consequências 

A maioria dos problemas eu recebo em
meu consultório relacionado ao excesso
ciúmes e uma variação de ansiedade que
alimenta a violência doméstica e o
relacionamento abusivo.

Ciúmes e desconfiança
Ciúmes e um sentimento peculiar, faz
parte dos seres humanos, todos nós
sentimos ciúmes em algum momento de
nossas vidas, ciúmes de pessoas ou coisas,
esse sentimento pode estar presente nas
mais diversas relações.

E no relacionamento amoroso traz
consigo um lado bom quando e leve e
moderado, sendo reconhecido até como
uma demonstração de amor.

Se  levado pro lado construtivo pode levar
a pessoa a ser melhor de si própria e até
do seu relacionamento . 



Trabalhamos alguns pontos
extremamente importantes
nesse relacionamento.

1.Iremos analisar a razão do ciúme,
questionando junto ao autor o motivo
desse sentimento.

2.Deixando as suas intenções claras.

3.Trabalhamos a importância da confiança
no relacionamento.

4.Mantendo o diálogo em dia.

5.Trabalhamos a autoestima do casal.

6.Combatendo o comportamento
controlador.

7.Fazendo o casal viver o presente não o
passado.

8.Mostramos a importância de racionalizar
os seus sentimentos para evitar conflitos e
trazer de volta a harmonia entre o casal da
vida a dois. 



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

BENEFÍCIO DE PROCURAR
AJUDA DE UM
ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM-ESTAR DO CASAL,  O
CASAL QUE PERDEU A
INTIMIDADE CONSEGUE
RECONQUISTA-LA.



Crise no relacionamento após a chegada
do bebe. 

A chegada do primeiro bebê muda o
relacionamento e pode gerar uma crise
fatal para o casamento.

Este fenômeno de mudança é muito
recorrente.

Vamos aqui deixar alguns pontos que
precisam ser analisados e trabalhados
dentro do relacionamento. 

Geralmente um dos dois fica
sobrecarregado com as tarefas, com os
cuidados com o bebê e com os afazeres
da casa.

E quem fica sobrecarregado irá estar
exaustivo cansado, com a auto estima
baixa a outra parte ira se sentir
desprezado.

É importante um ajudar o outro dividindo
as tarefas, dialogando entendendo um ao
outro para evitar conflitos.

Desestruturação na chegada
dos filhos

1- distribuição desigual das
tarefas



A proximidade da mãe com o bebe e um
fator muito comum, a mãe naturalmente
pode se afastar do marido e pode ser
consequência do primeiro item.

Ela não recebe ajuda do marido para os
afazeres, ele pode se ocupar tanto com o
trabalho dele ou com a série o videogame
o futebol e geralmente a esposa se
sobrecarrega sozinha.

Acaba se afastando pelo cansaço, motivo
suficiente para se sentir enciumado ou
seja o pai pode sentirciúmes do próprio
filho,  por isso o diálogo a compreensão,
distribuição das tarefas são fatores
essenciais para evitar conflitos. 

2- O afastamento 



Olha o primeiro ponto (distribuição
desigual das tarefas) sendo predominante
por aqui também.

Em todos os pontos, o não dividir as
tarefas podendo vir sobrecarregar um ou
outro.

E comum a alteração do humor, as brigas
os desentendimentos podem ser
recorrentes, devemos tomar cuidado.

Dividir as tarefas para não sobrecarregar
nenhum dos dois, o diálogo e importante
empatia e primordial na relação! 

3- Falta de sono

4-Falta de tempo
Geralmente a mãe se dedica
definitivamente ao filho, os momentos
que a criança dorme ela aproveita para
descansar ali aquele tempinho.

E quando a criança dorme ela aproveita
para distração, ver a novela algo do
interesse dela ou até mesmo ir à academia 

Enfim ela aprende se planejar dentro do
tempo dela para ela e para a criança
porque o parceiro não ajuda ela a fazer
absolutamente nada.

importante mais uma vez prestar atenção
um sempre ajudar o outro de forma que
não sobrecarreguem sempre dialogando,
buscando a harmonia no lar e no
relacionamento. 

5- Diminuição da
frequência sexual, 

nós precisamos de (dopamina e
testosterona) hormônios para manter a
chama acesa.  

Geralmente quando estamos exaustos,
cansados ou preocupados, aumenta a
produção do hormônio do estresse.

 Automaticamente diminui os hormônios
necessários para manter a chama acesa,
principalmente se você não dorme, não
tem para onde correr o desejo sexual
diminui drasticamente. 

A divisão das tarefas o diálogo e
importante para esse ponto, ouça o seu
parceiro e ajude um ao outro.

6-Os pais entram em
desvantagem.
Exemplo o esposo diz para a parceira, ah
eu estou em desvantagem porque você
não mim dá atenção.

Ela responde falando, e eu estou em
desvantagem porque você não mim ajuda. 

O tempo vai passando, não param para se
organizar, dialogar, e quando um dos dois
tem um  tempo para relaxar acaba
aproveitando, levando vantagem sai
sozinho vai sem o outro e acaba gerando
conflitos. 

É importante o diálogo! 



Já falamos sobre sua importância, e esse
ponto também precisa estar presente no
relacionamento na chegada do filho.

As prioridades mudam e precisam colocar
a vida em ordem os gastos aumentam e
necessitam sim de planejamento pra tudo
dá certo.

7- planejamento
financeiro

8- interferência
interna

Quando o bebê nasce geralmente a sogra,
a irmã a vizinha os amigos as famílias dos
pais da criança querem intervir.

Dar palpite os pais estão ali tentando se
adaptar a nova rotina mais um povo quer
dá palpites opiniões que costumam
atrapalhar o casal e muitas vezes causam
desavenças!

9- o dilema da cama
compartilhada

a criança dorme no meio do casal, e as
vezes a criança grande e quando isso
acontece, para aonde vai a privacidade do
casal? 

Acaba, esse um grande fator que desgasta
a relação, quando o filho dorme entre o
casal, aconselho você procurar um
cantinho especial pro seu filho(a).



Que seja no mesmo quarto mais sempre
em uma outra cama ou no berço enfim, e
se for no quartinho dele melhor ainda
mais não perca a intimidade com seu
parceiro e o prazer de dormirem
agarradinhos. 

10- O mergulho do
universo infantil, 
Existe casais que mergulham literalmente
no universo das crianças ,sejam dos filhos
ou filhos do vizinho e só falam sobre o
mundo infantil.

E o mundo do casal acaba ficando de lado
o marido sai para trabalhar ele até
consegue se conectar em outro mundo de
trabalho, amigos enfim.

Mais quando chega em casa ele nota que
a esposa está ali só consegue falar dos
filhos porque e o assunto que ela vive
durante no dia dela, acaba chocando as
ideias.

Porque o mundo deles do casal vai
ficando de lado, o casal precisa falar sobre
eles, sobre a vida sexual sobre as ideias.

Necessitam tomar cuidado em administrar
o tempo! Separando um tempo pros dois e
de preferência sem a presença dos filhos. 

Recuperar a rotina da identidade do casal 



Nem sempre o bebê e o responsável pelo
desgaste na relação dos pais.

Porque os problemas geralmente eles já
existiam e não foram resolvidos antes,
eles só agravaram depois da chegada do
bebê.

Por esse motivo nós Especialistas,
fazemos sempre um trabalho de
fortalecimento do relacionamento.

Antes da chegada do filho para evitar
possíveis problemas que venham afetar
esse relacionamento.

11- intensificação dos
desequilíbrios
anteriores

12- Traição
Muitas vezes a mãe ela não recebe
atenção carinho do esposo, por sua
fragilidade, pode aparecer alguém que dê
amor carinho, ela pode vim trair o
parceiro, isso não justifica tal altitude mais
pode acontecer.

O parceiro por sua vez percebendo o
afastamento da esposa, por ocupação ou
até mesmo por falta de atenção, ele
também por carência resolve procurar em
fora o que não acha mais em casa.

 A traição e um ponto muito recorrente
que existe, que se não resolvidos os
outros pontos anteriores esse último
acaba acontecendo!
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Quando falamos em problemas que são
recorrentes por falta de perdão podemos
observar que! 

Estudos comprovam que a falta de perdão
pode desencadear em nós doenças
emocionais e físicas como depressão,
dores musculares, hipertensão e até
câncer. 

O perdão está intimamente ligado às
emoções. 

Esta energia negativa pode voltar para nós
mesmos e se não for tratada resulta em
situações complicadas.

Pode desenvolver uma tendência a sofrer
um desarranjo psicológico que se
manifesta mediante sintomas somáticos
exigindo intervenção médica.

A falta de perdão leva o autor da ofensa a
carregar consigo culpas para o resto da
vida. 

Para a vítima, leva ao rancor e ao ódio,
sentimentos que causam tristeza e
impedem uma plena felicidade. 

O perdão só traz bem-estar.

Falta de perdão
entre o casal 

Consequências da falta de
perdão no relacionamento. 



1º por falta de sensibilidade de percepção,
de entendimento que aquela pessoa
ofendida não tenha se sentido tão
ofendida.

2º Porque aquele que ofende, não leva em
consideração os sentimentos da outra
pessoa se em seu relacionamento isso
acontece e importante você observar
quais são os sentimentos que estão sendo
deliberados pelo seu cônjuge.

3º Em razão do egoísmo e da falta de
empatia do transgressor.
é importante em seu relacionamento
praticar a empatia, respeite a dor do seu
parceiro isso serve também para outros
relacionamentos.

Quando nossas atitudes refletem nestes
pontos de referência, é mais complicado
pedir desculpas. 

Pois se desculpar, chama a atenção para
alguns pontos negativos, como culpa e
vergonha. 

Aliás, ninguém gosta de ter esses
sentimentos, não é mesmo?

A perspectiva de pedir desculpas reduz a
sensação de que somos "boas pessoas".
Portanto, as desculpas usam um
procedimento vergonhoso como
evidência. 

Porque pessoas tem
dificuldades de pedir
desculpas em seus
relacionamentos.

Por esse motivo, um pedido de desculpas
traz a sensação que é uma ameaça à nossa
autoimagem.

Desde que a exibição do erro começou,
eles parecem ter perdido algum valor.

Normalmente, depois de nos
desculparmos, tendemos a nos sentir
melhor, mais leves e mais retos. 

Mas, na verdade, não estamos dispostos a
nos desculpar e encobrir nossa atitude
ruim e suspeita.

E no relacionamento as vezes nos
prendemos em nosso sentido imaginário,
eu não irei perdoar porque ele (a) não mim
pediu desculpas. Muitas vezes se
perguntam;

E necessário perdoar a todos até aquelas
pessoas que não conseguem nos pedir
perdão? 

Sim, é importante liberarmos perdão para
todos, perdoe aqueles de coração e
perceba que quando você se lembrar
daquela pessoa, você não sentirá mais
dor, porque você está livre.

O peso da falta de libração do perdão em
seu relacionamento conjugal irá também
te impedir de caminhar, e alcançar novos
degraus em sua vida junto ao parceiro.

Vocês perderão de viver juntos as suas
conquistas e momentos especiais de suas
vidas.



Parece difícil mais não é, esse ato de
perdoar quem não consegue te pedir
desculpas fica simplesmente fácil quando
você usa a empatia para com o próximo
ou seja se coloque no lugar dele.

Perceba as dificuldades que ele tem de te
pedir perdão, as vezes pode ser o medo
de você dizer não.

Por vergonha ou porque acha que o que
ele fez não foi tão grave.

Talvez a pessoa não tenha a sensibilidade
de percepção que o que ele fez não tenha
te machucado tanto, perdoe, busque a paz
pra dentro de você.

Arranque as pedras que te impede de
subir as escadas da vida dentro do seu
relacionamento junto a sua família.

Em está naquele relacionamento fazendo
o seu parceiro Feliz.

Quando esses atos não são praticados por
ambos vamos ver aqui o que pode está
acontecendo em seu relacionamento.

A primeira vista a relação
desacompanhada torna-se vazia e
insuportável, simplesmente porque perde
o sentido.

Ele perde suas características essenciais,
torna-se um anúncio enganoso.

Alguém quer viver algo de aparências,
somente para mostrar para a família para
os amigos que não juntos? 

A não ser que seja algo combinado por
alguma razão.

O casal que se entende que se completa
que são companheiros eles dão valor ao
tempo que estão juntos.

Separam tempo para estarem juntos a sós,
discutir a relação com leveza sempre
respeitando o outro com empatia e muito
amor. 

Se isso não acontece em seu
relacionamento você não vive a verdade,
você não e feliz. 

Companheirismo é um ato de mostrar
amizade, bondade, gentileza e lealdade
entre duas pessoas. 

Companheirismo é uma característica de
um parceiro, por exemplo, um amigo,
parceiro ou camarada essa pessoa com
esses adjetivos compreende que ele
carrega consigo a visão da
responsabilidade que  tem. 

Como perdoar o seu
parceiro que não te
pediu desculpas. 

Falta companheirismo e
compreensão.
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E importante parar para uma reflexão
começando por você, antes de qualquer
decisão, você merece ser feliz.

Busque ajuda de um Especialista da saúde
e bem-estar do casal que com certeza
você abrirá sua visão que te levará rumo a
sua felicidade.
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Sou Ivonete Cerqueira , Especialista da saúde e bem-estar do
Casal , líder em oratória ,idealizadora de projetos sociais
Evangelístico Cristão , Especializada em Resgate e
transformação de relacionamentos ,técnicas e dinâmicas para
casais ,gatilhos da sexualidade , Âncora do podcast dica do
especialista ,presente em 34 países . Sou apaixonada por ver
famílias restauradas e Felizes hoje atuando como ESBC-
Especialista da saúde e bem estar do casal, meu objetivo é
educar ,ensinar casais a ter o relacionamento e vida sexual que
sempre sonhou , Trabalho ouvindo , ensinando ,através de
técnicas e dinâmicas para pessoas que buscam aprender a se
relacionar melhor ,mim conectando com a necessidade de cada
um em duas áreas destintas , no relacionamento e na
sexualidade do casal.
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