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Toda relação tem aqueles
momentos em que aparecem estar
congelados. É uma sensação de
paralisia amorosa, uma sensação de
que o amor acabou, que o vento
levou o afeto e que não há nada
mais que possa fazer para
continuar.

Da relação passa por esse
momento. Algumas conseguem
quebrar o gelo, outras morrem de
frio e por isso é preciso muito
oxigênio para sobreviver a
temperaturas geladas.

 Não tem relação que congele
imediatamente. Como a água no
processo de congelamento assim a
relação lentamente se cristaliza até
formar o gelo rígido.

São ações assim, palavras malditas,
ausência vividas e afetos que vão
sendo subtraídos dia a dia. Quem
nunca experimentou essa fase, não
vivenciou uma relação. 

Amor é como uma montanha russa.
São muitas emoções, temos os
nossos altos e baixos que fazem
parte do nosso cotidiano amoroso.

QUANDO A RELAÇÃO
CONGELA ?
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E - B O O K
Não tem mal está maior do que
ir sentindo a temperatura do
amor e baixando e sem muita
ação para mudar o termômetro,
mas diagnosticar não resolve, é
preciso ação para quebrar o gelo.

Alguns parceiros têm mais
dificuldades para quebrar o gelo,
seja por orgulho, ou para não dar
o braço a torcer.

 Esses são os doces com os
mesmos comportamentos, o
gelo vai cada vez ficando mais
sólido. 

E assim impossibilitando a
vivência da relação de forma a
Venturosa e equilibrada e
quente.
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 Da dificuldade das pessoas em
valorizar cada momento presente
de disputar o poder da relação e,
principalmente, quando o amor
acaba, da falta de coragem para
comunicar o parceiro. 

E existem alguns parceiros que
até vão congelando o outro para
que o outro tome a coragem por
ele, para colocar assim a relação
amorosa. 

Alguns colocam por punição e
falta de assertividade.

Na maioria às vezes o gelo vem
como uma camada fria para
cobrir a ausência de atenção,
de amor e acende a presença
real. 

Primeiro faça uma avaliação e
verifique se você tem colocado
o outro na geladeira se suas
ações têm sido mera repetições
das obrigações diárias ou se
gelar o outro é também uma
forma de solicitar amor.  

Vai avaliar e participar da ação.
Por menor que seja o calor, ele
vai sorrateiramente derretendo
gelo. 

MAS DE ONDE VEM O GELO
AMOROSO?

 MAS COMO IDENTIFICAR O
GELO AMOROSO? 

Portanto, são pequenininhas
chamas que vão derreter e
quebrar esse gelo e tenho
certeza que você tem calor
humano suficiente para ir
derretendo com tanta
resistência. 

Agora, se de repente você
certificar que o amor congelou,
morreu não se petrifique! 

Use seu amor quente para
derreter outros corações. 

Afinal, não tem inverno, frio e
gelo que perdure para sempre.
O amor é um sentimento
quente, caloroso, e ele precisa
ser mantido todos os dias para
nunca se acabar, mas no
decorrer deste livro vamos
verificar a temperatura do seu
casamento . 

E ver se há chances de salvá- lo
ou partir para outro .
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No entanto, é importante que o
casal consiga se reorganizar
diante dessa crise com
flexibilidade, novos equilíbrios, às
vezes novos papéis e mudanças
nos padrões de afetos (interação).

Caso seja um momento de
grande dificuldade e o casal
perceba sua incapacidade de
resolver sozinho seus conflitos é
importante que busquem ajuda
com um Especialista da saúde e
bem estar do casal ou de Família
para superar a crise. 

A crise pode ser benéfica se for
passageira e não cristalizar papéis
e relações patológicas.

 SERÁ QUE ESTOU VIVENDO UM
CASAMENTO DE APARÊNCIA?

VALE A PENA ? 

Um casamento por aparência
evidencia um relacionamento
que possui conflitos e/ou crises
mal resolvidas recentes ou
antigas. 

Crise é um período de tensão e
de conflito que aparece
periodicamente na vida de toda
família ou casal que pode ser
produzida tanto por uma
mudança esperada (previsível =
como fases do desenvolvimento
adolescência, aposentadoria) ou
mudanças imprevisíveis
(falecimentos, perda de
emprego, doenças etc.).

 Quando um dos parceiros
não expõe suas necessidades,
sentimentos, desejos e
frustrações isso ‘afasta’
afetivamente o casal e adia
qualquer possibilidade de
resolver podendo a médio e
longo prazo um
distanciamento emocional
que pode trazer o
rompimento do
relacionamento ou
‘cristalizará relação com uma
distância afetiva prejudicial a
vida a dois.

Casamentos com vínculos
afetivos ambivalentes e que
escondem conflitos e ‘falsos
afetos ou falsos vínculos’
prejudica a comunicação de
todos os membros da família,
produz modelos afetivos
distorcidos, ambíguos e
conflituosos para os filhos que no
futuro utilizaram desses modelos
consciente e/ou inconsciente
para estabelecer as suas relações
afetivas. 

Pode gerar sintomas psicológicos,
físicos e psicossomáticos em
qualquer um dos membros
envolvidos. 

Dificulta o crescimento
psicológico e social dos filhos que
às vezes inconscientemente
ficam ‘presos’ na dinâmica do
casal com sintomas que servem
para unir o casal e impedir a
dissolução da família e do vínculo
dos pais.



  
Muitos são os motivos que
mantém o vínculo desde
dependência afetiva, financeira e
mesmo social. 

As histórias dos vínculos, o
momento que o casal formou o
vínculo, o tipo de vínculo
estabelecido durante o
relacionamento e os conflitos
individuais de cada cônjuge são
alguns dos elementos que podem
contribuir para que mesmo sem o
Amor (afeto inicial que uniu o
casal) continue juntos.
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Os tipos de vínculos revelam
que há por parte de cada
cônjuge o acionamento de
esquemas individuais que
quando se encontram no
vinculo geram algumas formas
de relacionamento como as
abaixo:

   
É provável que vínculos
semelhantes possam evidenciar
relações de submissão, poder,
dependência afetiva, insegurança,
temor a rejeição. Ao formar os
vínculos conjugais ativa-se
esquemas de crenças e vínculos
individuais que pode ser
adaptativo ou não e isso que
tornará uma relação mais salutar.

Desconexão e rejeição – com
manifestações de abandono,
desconfiança e privação
emocional.

Autonomia e desempenho
prejudica – dependência,
emaranhamento e fracasso.

 Limites prejudicados –
merecimento/grandiosidade,
insuficiência de autocontrole e
autodisciplina.

Orientação para o outro, que
inclui os esquemas de subjugação
e auto sacrifício, refere-se a
pacientes que focam
excessivamente desejos e
necessidades dos outros em
detrimento dos seus.

Super vigilância e inibição, que
inclui os esquemas de
negativismo, inibição emocional,
padrões inflexíveis e caráter
punitivo, aparece em pacientes
que suprimem seus impulsos e
sentimentos espontâneos,
submetendo-se a regras e
expectativas rígidas
internalizadas.

Muitas mulheres podem querer
mais o vínculo oficial do
casamento, os benefícios sociais e
financeiros, o status e mesmo o
fato de ter seus próprios
problemas sexuais (baixa libido,
dificuldades e traumas) querer ter
um parceiro que no vínculo com
ela se mantenha numa postura
assexuado.
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Ou mesmo é possível que o afeto
da esposa seja verdadeiro e que
por questões de orgulho e mesmo
por ter um perfil mais competitivo
queira ficar na disputa pelo ‘amor’
ou papel de parceira oficial.

 Em todas as relações há
diferentes motivos que levam a
um casal se escolher desde
motivações conscientes até
inconscientes (como traumas,
repetições de conflitos vividos na
sua família de origem e mesmo
questões de sexualidade como
fantasias ou transtornos psíquicos)

 
QUE ERROS OS CASAIS QUE

DESEJAM TEREM SUCESSO EM
SEUS CASAMENTOS OU

NAMOROS DEVEM EVITAR PARA
NÃO CAÍREM NUMA RELAÇÃO

DE APARÊNCIA?

Sempre quando há conflito entre
o casal é importante que o casal
busque dialogar, se comunicar e
expressar seus sentimentos e
buscar negociar mudanças e
novas formas de lidar com suas
questões rotineiras (caso isso seja
um motivo de conflito). 

Ambos devem ter condições de
encarar os conflitos e buscar
soluções para melhorar a
qualidade da relação conjugal.

 
Diálogo, bom senso, ânimos
calmos, conversar em momentos
mais tranquilos e apropriados
pode ser um bom começo para
buscar soluções para crises e
conflitos conjugais.
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 QUAL É MOTIVO
MAIOR QUE DESTROI
UM CASAMENTO?

Neste livro vou falar de 3 grandes
motivos que destroem um
casamento, mas que não
necessariamente precisam de
uma terceira pessoa envolvida. 

Na verdade, apenas uma pessoa já
basta, você!

A verdade é que existem diversos
grandes motivos que podem
acabar com um casamento, como
por exemplo o adultério! 

A verdade é que existem diversos
grandes motivos que podem
acabar com um casamento, como
por exemplo o adultério! 

Neste livro vou falar de 3 grandes
motivos que destroem um
casamento, mas que não
necessariamente precisam de
uma terceira pessoa envolvida. 

Na verdade, apenas uma pessoa já
basta, você!

É exatamente isto que leu! Você
pode estar destruindo o seu
casamento neste momento sem
se dar conta.

 1º motivo é a falta de
compromisso. Quando você
decidiu entrar neste casamento,
achou que já não precisava fazer
mais nada? 

A verdadeira luta começa quando
você diz SIM para ela(e)! Precisa
haver dedicação, companheirismo,
honestidade, empatia, lealdade,
respeito, tolerância, paciência,
individualidade, sexo (amor) e
principalmente muita humildade.
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O 3° motivo é a falta de empatia. A
pior coisa que você pode fazer é
julgar o mundo do seu parceiro(a),
pelos seus olhos.

 Você precisa aprender a se
colocar no lugar dele.
Compreender suas motivações,
assim como seus medos e
traumas.

 Você diz que ela é sensível
demais, mas não percebe que por
traz desta "boba sensibilidade",
pode estar um grande trauma de
infância.

 O 2 º motivo é a falta de atenção
que está deixando de dar para o
seu cônjuge.

 Dar atenção não é apenas estar ao
lado, comprar um presente, ou dar
um bom dia diferente. Dar
atenção ao seu parceiro(a), é além
disso tudo, estar constantemente
ligado a ele.

 Não estou dizendo para ser chato
e grudento, mas é sua obrigação
compreender como ele está no dia
a dia. Entender quais foram seus
desafios, suas vitórias e como pode
apoiar.

 É necessário que os dois estejam
buscando o mesmo caminho no
casamento, mas basta apenas um
estar desviado de seu percurso
que já é o suficiente para destruir o
mesmo de dentro para fora!

O casamento é complicado, é
cansativo, é difícil, não é para
gente fraca, mas assim como tudo
que buscamos de melhor na vida,
quando há foco e determinação
(de ambas as partes), os frutos que
colhemos serão tão valiosos
quanto a nossa própria vida, pois o
casamento já é uma vida só!



OUÇA AGORA!

7ª Temporada

PRESENTE EM 46 PAÍSES

Ouvir Podcast

Pra casais que pensam fora da caixa!

http://especialista.site/
http://especialista.site/
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  8 SINAIS DE QUE SEU
CASAMENTO ESTÁ NO

GELO !
“Já que todos os casamentos
(inclusive os mais felizes) têm
conflitos, alguns problemas são
consertáveis. 

Mas alguns – depois que um
profissional espia as rachaduras na
relação – nem valem o trabalho do
conserto, porque muitas vezes não
depende somente do profissional
para resgatar o casamento, mas
sim da outra pessoa envolvida, se
somente um querer e o outro não,
infelizmente não vale a pena mais
tentar .

Seja qual for o resultado, observar
as tensões no seu casamento traz a
oportunidade de encontrar a
felicidade ao lado do seu
marido/esposa – ou com algum
novo alguém (ou apenas sozinha).

 O segredo é descobrir se está
passando apenas por uma fase
ruim ou se realmente está vivendo
um casamento infeliz. Que bom
que temos indícios para nos ajudar
com essa última
 
1. Vocês não fazem sexo

Claro, a vontade sexual das pessoas
é diferente, mas se você e o
parceiro (a) passaram do nível
“muitas vezes na semana” para
“uma vez a cada dois meses”, você
está aumentando a chance de
alguém se sentindo rejeitado.

 “O que faz o romance do
casamento é a combinação da
intimidade física com a emocional.
Afetos assim raramente
acontecem, o que faz dessas
relações muito únicas. 

Então, quando seu desejo pelo
parceiro (a) ou o desejo dele (a) por
você começa a ficar mais raro, o
ressentimento pode aparecer e
separar vocês dois.

2- A diversão acabou

Pode parecer simples, mas um
relacionamento desconectado
pode ser ligado ao humor. 

Com todos os compromissos e
discussões que chegam com os
casamentos, é importante que
casais encontrem leveza quando
as coisas ficam mais pesadas
porque “a risada é uma boa cura.

 Se vocês dois já não conseguem
mais rir juntos, pode ser um sinal
de que precisam de ajuda para sair
desta fase.
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4- Tudo que o parceiro faz te irrita

Apenas o som da sua esposa
mastigando basta para te deixar
com os cabelos em pé? 

Você está pensando desde quando
seu marido fala tão alto ao
telefone? E aqueles banhos longos,
para que?

Quando as pequenas coisas
começam a parecer grandes, há
uma chance de você ter mudado
seu olhar sobre o companheiro(a). 

 3- Vocês não são mais
confidentes

Relacionamentos de todos os tipos
precisam de transparência para
durar. 

Nós não estamos dizendo que você
não possa manter certas coisas
para si, mas trocar com seu marido
(esposa) detalhes do projeto
matador que está rolando no
escritório ou dar detalhes da
gravidez da sua irmã faz parte do
jogo. 

Então, se perceber que anda
dando mais informações sobre a
sua vida para os vizinhos do que
para ele (a), pode haver alguns
problemas de confiança pelo
caminho.

Nesses casos, tem sempre algo
maior e mais individualizado
acontecendo”.

 E esse problema geralmente é seu.
Vale marcar uma consulta com um
especialista da saúde e bem estar
do casal para tentar entender o
que vem acontecendo com você.

5- A maioria das conversas acaba
em discussão

Essa é um pouco óbvia, que casais
tendem a compreender brigas e
discussões como parte da rotina a
dois quando são, na verdade,
grandes indicadores de que você e
seu companheiro(a) não buscam
as mesmas coisas na vida. 

Ao invés de minimizar suas brigas
como reações comuns, considere
os motivos das discussões e a
frequência delas. 

Você pode descobrir que você e o
parceiro(a) podem apenas estar
levando um casamento infeliz
quando, na verdade, não se
completam mais um ao outro.
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6- Vocês têm agendas diferentes

vamos dizer que você quer filhos e
seu marido não. Se vocês estão
juntos por razões diferentes, não é
incomum que essas crenças
opostas criem uma fenda entre
vocês dois. E se não conseguirem
encontrar um lugar comum para os
dois, talvez seja a hora de procurar
alguém mais parecido.

7- Você se sente sozinha mesmo
que acompanhada

Se até mesmo quando está jogada
no sofá com seu parceiro (a), você
não sente que ele(a) está lá com
você de corpo e alma e, ainda, vive
mais engajado no Instagram do
que no papo entre vocês, é sinal de
que o terreno não é mais assim tão
sólido.

8-  Há segredos entre vocês

Talvez você não esteja passando
por problemas de infidelidade, mas
você suspeita que seu parceiro(a)
esteja vivendo um affair porque ele
parou de dar detalhes sobre o dia
dele enquanto conta suas histórias.

Um companheiro sendo vago na
hora de acobertar histórias ou
alguém que luta contra álcool ou
drogas são fatores estressantes de
relacionamentos que, se não
tratados com cuidado, podem levar
você e seu marido (esposa) para o
vale dos separados.
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É possível fazer algumas coisinhas
simples no dia a dia e não deixar a
rotina mandar a libido embora.

Uma máxima do imaginário
popular diz que quando os laços
do matrimônio entram pela porta,
o sexo sai pela janela. Mas será
mesmo tão impossível assim
haver vida sexual após o
casamento?

COMO QUEBRAR ESSE
GELO, E REACENDER A

PAIXÃO?

O grande segredo do
relacionamento duradouro é o
tempero: de vez em quando, falta
uma pitadinha de pimenta nesse
feijão com arroz. Por isso, jogos de
sexo esquentam o
relacionamento.

Mas a falta do tempero, muitas
vezes, tem origem na forma como
o casamento é estruturado.

 “A gente gosta de associar
casamento ao amor romântico.
Mas, na verdade, é uma
instituição.

 E funciona quase como uma
empresa. Precisa de metas e
acordos bem definidos para
funcionar.

Sexo é ingrediente para
felicidade conjugal

Acontece que quando esta
“ordem” se estabelece, a
espontaneidade necessária para
uma relação sexual de qualidade
tende a perder força. 

Todos sabemos dos segredos
básicos para ter um
relacionamento feliz: amor,
respeito, amizade e admiração.
Mas esquecem do sexo.

amor, respeito, amizade e
admiração. Mas esquecem do
sexo.

“Tesão e sexo faz parte da relação
a dois. Sem uma boa vida sexual,
o sucesso da relação corre vários
riscos, em especial a da
infidelidade.

 Uma boa vida sexual é um estado
mental, se não trabalhado, nada
feito.



Danças sensuais e jogos eróticos
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Que tal um strip-tease? Ou nada
de TV, livro ou computador antes
de dormir? Brincar, seduzir e
dedicarem-se um ao outro é
outra dica para aquecer a cama
no casamento.

 Diga o que sente

Muitos casais deixam de se
comunicar porque qualquer
assunto transforma-se na famosa
“DR”. Quando o casal se sentir
desconfortável em uma
determinada situação, devem
falar um para o outro.

Não programe o sexo

Quem tem hora para tudo,
inclusive para fazer amor, deve
deixar isso de lado.

 Seja de manhã, antes de ir para o
trabalho ou no meio do dia,
enquanto tentam um prato
diferente no meio da cozinha.
Sexo inesperado, além de ser
muito mais prazeroso, ainda faz
um bem danado para o
relacionamento.

            Lista de inovações

Que tal fazer uma lista de coisas
que vocês gostariam de fazer a
dois. Sexo no carro, na praia? 

Crie o hábito de fazer coisas
inusitadas no relacionamento e
embarquem nessa deliciosa
brincadeira a dois.

       curtam momentos a dois

É sempre interessante se
 programar e se permitir fazer
uma viagem diferente, curtir um
ambiente novo, com a
possibilidade de aproveitar
momentos a sós.

 Ou mesmo, conhecer um
restaurante especial, com clima
romântico e intimista. E até irem
juntinhos a um show da banda
preferida. Tudo isso vai aliviar o
peso da relação.
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                 Elogie mais

Mulheres adoram ser elogiadas,
mas esquecem de elogiar. 

70% dos homens sentem falta de
receberem reconhecimento
pelas coisas boas que fazem.
Então, hora de criticar menos e
elogiar mais. Isso fará uma
grande diferença na vida sexual a
dois.

    Aposte em brinquedinhos

Caso o casal ainda tenha
 ressalvas para experimentar algo
muito diferente, vale começar
com coisas simples. 

Que tal um gel que esquenta ou
esfria? Ou melhor, uma caneta de
chocolate para desenhar
declarações de amor pelos
corpos um do outro?

           Dia com o amor

Separar pelo menos um dia no
mês para se dedicar ao
relacionamento. 

“Peça para a mãe, sogra ou uma
pessoa de confiança ficar com as
crianças e saia! 

Relembre os tempos de namoro
e torne este dia uma data sempre
especial”, recomenda a
especialista da saúde e bem estar
do casal.

           Conte com ajuda

Os casais, por vezes, identificam
que o relacionamento está
esfriando, sofrem com isso e,
mesmo assim, não procuram por
ajuda. 

Seja conversando com amigos,
lendo sobre o assunto na internet
ou uma consulta com um
especialista da saúde e bem estar
do casal, tudo é válido.
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     Sinta-se bem e sexy

“Não é porque você está em um
relacionamento de mais tempo
que precisa parar de se cuidar.

 No início do namoro, tenho
certeza que você não usava
calcinha bege, muito menos
andava pela casa com aquele
moletom largo.

 Acertei?”, provocar seu marido
faz parte para não deixar seu
casamento cair no gelo.

 Use e abuse de peças sensuais
que fazem você se sentir sexy e
confiante. Isso aumenta a
autoestima e ajuda a relação.

RECADO IMPORTANTE !

Tudo que você viu até agora foi
um básico para você já começar a
colocar em prática um pouco do
que nós explicamos para você. 

Se seu casamento cair no gelo é
por falta de comunicação entre
você e seu parceiro , é necessário
sempre manter o diálogo em dia . 

 Muitos casamentos acabam ou
ficam no mesmo . 

Por falta de conversa não é feio
ou errado dizer quando não
estamos satisfeitos na relação ,
tudo o que nós dizemos aqui foi
mais um alerta para você tomar
uma atitude a tempo . 

 Descongele esse amor ,
vencedora e bora ser feliz ! se dê
essa oportunidade .

Não deixe para você fazer amanhã ,
o que você pode fazer hoje !
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NATHAN PAIVA

Especialistas da Saúde

e Bem-estar do Casal

Acesse agora o Instagram

https://www.instagram.com/nathaneliXane/


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.
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Eliane e Nathan Paiva - Especialista da
Saúde e Bem-estar do Casal e Mentores
de casais - e criadores do método 7
pilares para ter um relacionamento
duradouro e feliz que ajudou mais de 450
casais e  Ancoras do Podcast Dica do
Especialista presente em 46 países, e
moderadores do clubhouse
relacionamento perfeito .

OUÇA AGORA!
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