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Sabemos que passar pelo
processo de separação dói é
muito difícil lidar com o luto
amoroso. 

Porém resgata o
relacionamento é mais difícil
ainda por isso nós Especialista
da saúde e bem estar do casal
não lidamos com ''resgate'' nos
ensinamos e ajudamos você a
transformar e criar um novo
relacionamento a partir do
relacionamento desgastado. 

TRANSFORMANDO
A SUA VIDA A DOIS

SEXCOACH
JOANA RODRIGUES 

Pouca similaridade
 Falta de planos em comuns
 Dificuldade de diálogo
 Visão negativa do(a)
parceiro(a)
Falta de admiração
Nascimento dos filhos

Eu Joana Rodrigues especialista na
saúde e bem-estar do casal
trabalho o relacionamento que está
desgastado findado ao fracasso
transformando em um novo mas
devo salientar e deixar bem
esclarecido a você que pode dar
muito certo porém pode dá muito
errado durante o processo de
transformação. 

No relacionamento desgastado ou
fracassado a parte que pediu ajuda
pode enxergar que a única solução
é realmente a separação e dizer
que realmente não dá mais para
viver, dividir ou se relacionar com o
outro. 

Todavia essa informação é dada aos
meus clientes com
desenvolvimento de técnicas e
dinâmicas aplicadas ao casal
durante as consultas.

Ao longo dos anos o
relacionamento já não é mais como 
no início do relacionamento, aquela
curiosidade de um pelo outro vai se
perdendo, aquela paixão e
interesse já não é mais alimentada
por ambos devido a rotina diária de
trabalho, filhos, casa e etc...o casal
já não passa mais tempo juntos, é
comum que essa chama que antes
era mais curiosidade e a paixão
acabe devido algum motivo tais
como ;
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Desemprego
Interferência familiar
Falta de intimidade 
Diminuição da frequência
sexual

Por isso ressalto que é feito todo
um trabalho para descobrir qual o
motivo real levou o seu
relacionamento ao desgaste para
você buscar um profissional
especialista da saúde e bem-estar
do casal. 

Durante esses processo
trabalhamos com o casal buscando
a real dor desse casal dentro da
relação estudamos os pontos
negativos e positivos. 

Eu como Especialista da Saúde e
Bem-estar do casal preciso que
você leitor (a) preste atenção. 

Para você voltar a ter aquela
cumplicidade do início do
relacionamento voltar a se sentir
bem com aquela pessoa primeiro
deve-se gerar picos de dopamina o
que eu quero dizer para você quê
tenha uma vida sexual feliz isso
ajuda muito a você e seu(ua)
parceiro(a) não esfriar totalmente a
paixão , a intimidade entre vocês. 

O que vocês precisam entender
quê todo relacionamento passa por
fases e quero ajudá-los a fazer
transformação no relacionamento
de vocês criando um novo
relacionamento e assim
transformando em sentimentos
mais agradável e bom para os dois.
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Contudo, mesmo durante essa fase
menos intensa do relacionamento,
ainda é possível recuperar aquele
ânimo inicial com algumas
atitudes. 

Quando o relacionamento começa
a parecer que “perdeu a graça” por
isso é importante transformar ,criar
aquelas sensações do início da
relação em novas sensações.

Como já havia falado não tem
como resgatar um relacionamento
o ideal é criar um novo.

Sabe-se que todo relacionamento
tem um grau de
comprometimento e quê:

80% dos casos vão passar por essas
escala de comprometimento.

20% dos casos é aqueles que são
casados e acham que estão
namorando.

Quem namora tem o grau de
compromentimento menor de
quem é noivo.

Quem é noivo tem o grau de
comprometimento menor de
quem é casado e assim
suscetivamente.

Quanto mais tempo de casado a
pessoa tem mais
compromentimento ela tem com o
parceiro(a).
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Em um artigo que li em um
determinado site segundo o autor
do artigo Guilherme Pasquinelle é
possível transformar a intimidade e
a conexão de um relacionamento
desgastado. 

Durante o seu trabalho com
relacionamentos amorosos ele se
questionava muito sobre alguns
casais quererem permanecer
juntos e isso deixa muitos
especialistas da saúde e bem estar
dos casais intrigados buscando
respostas. 

O que nos remete a essas seguintes
perguntas também. 

Onde homens, mulheres e
especialistas em relacionamentos e
da saúde e bem-estar do casal se
questionam de diversas maneiras.

Por que alguns casais lutam tanto
para permanecer juntos?

O que eu faço quando os
sentimentos em um casamento se
vão?
 
Quando um relacionamento acaba
para uma pessoa, ainda é possível
recuperá-lo?

Quando os sentimentos em um
relacionamento acabam o que
pode ser feito?

A intimidade no relacionamento é
importante?



Saiba que o relacionamento pode
ser transformado sim, com foco e
esforço e as duas partes tem que
querer que o relacionamento mude
para melhor.

Porém devemos ficar atento aos
principais motivos ou razões que
impedem o casal de se reconectar.

Muitos casais não se concentram
nisso quando pensam que o
relacionamento acabou.

As pessoas precisam de intimidade
é uma das necessidades humanas
básicas, de acordo com muitos
psicólogos e especialistas da saúde
bem-estar do casal.

E ainda nesse artigo ele relata que
isso é apoiado por Anthony
Robbins, que estudou as
necessidades humanas universais e
constatou que uma das quatro
necessidades básicas do ser
humano é a necessidade de amor e
conexão.

Já o Dr. Steven Stony afirma que a
intimidade também é crucial para
o funcionamento humano normal e
que pode ajudar a afastar a
depressão, a agressividade e
acalmar a ansiedade.

Não esqueçam que um
relacionamento precisa de
intimidade. 

Caso contrário, ele vai lentamente,
como uma flor não regada,
murchar e morrer.
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 Infelizmente, vemos isso sempre
em filmes, novelas, séries e na vida
real não é diferente sempre temos
um conhecido, um casal de amigos. 

Um parente até nós mesmo as
vezes estamos passando por uma
fase ruim no nosso relacionamento
todos nós estamos suscetíveis a isso
há sempre alguém passando por
alguma desordem no
relacionamento tendo algum tipo
de colapso na intimidade.

Estatísticas de divórcio apoiam isso
e a falta de intimidade e conexão é
muitas vezes a culpa.

O que me surpreende é que, se
todos nós valorizamos a intimidade
em um relacionamento e a
reconhecemos como algo
importante para um
relacionamento saudável e
duradouro.

Por que os casais não conseguem
restaurá-la, transformá-la depois
que ela foi quebrada ou perdida.?

Citarei as três principais razões que
existem pelas quais os casais lutam
tanto para recuperar sua conexão
íntima quando um relacionamento
está desgastado. 

1) Você sabia que as mulheres e os
homens veem a intimidade dos
dois de maneiras diferente isso é
uma das principais razões pelas
quais os casais acham difícil. 

Então fiz umas perguntas a
algumas pessoas de ambos sexos
sobre intimidade.



1ª) Na sua opinião o que
significa intimidade em
um casal?

Resposta dos homens:

R-Varia de relacionamento para
relacionamento e dentro de um
mesmo relacionamento ao longo
do tempo.

Em alguns relacionamentos, a
intimidade está ligada ao sexo, e
sentimentos de afeto podem estar
conectados ou serem confundidos
com sentimentos sexuais.

R-Significa que ambos, estão
afinados no assunto, que vão
satisfazer intensamente um ao
outro...

R-Intimidade são os dois
conversarem, saber dividir os
problemas e saber resolver juntos
também e é claro sem falar no sexo,
é fazer de tudo um pouco pra não
cair na rotina.

2ª) O que significa ser
íntimo?

Resposta dos homens:

R-Ser intimo diz respeito ao casal,
exige a dedicação de ambos. Isso
vale desde questões como
comentar com amigos e parentes
algo que lhes aconteça, até algo da
intimidade mais reservada. 
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Quando o acordo estabelecido pelo
casal é respeitado as coisas fluem
com muito mais facilidade e
naturalidade

R-Confiança... 

3ª) A intimidade no
relacionamento

é importante para você e porquê?

Respostas das mulheres:

Ir-se não há intimidade entre o
casal não tem liberdade para falar o
que pensa e o que sente.

Sempre um lado acaba sendo
frustrado por não ter coragem de
falar o que está de errado na
relação, se não tem intimidade não
tem diálogo.

Resposta dos homens:

Rim e muito, muito mais do que
viver a sexualidade do casal sem
constrangimentos. 

Ter intimidade significa ter
abertura com o outro; sentir-se à
vontade ao lado dele(a);

Eestar conectado ao outro, ligado a
ele(a) de uma forma especial. 

Essa ligação entre os cônjuges
pode até estar presente na área
sexual, mas transcende essa área.
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Uma conexão física

Preliminares

Andar de mãos dadas, abraçar e
beijar

Tempo físico de qualidade
juntos

Intimidade sexual

Fazer coisas juntos

Para as mulheres, a intimidade
é:

Uma conexão emocional

Compartilhar questões
importantes um com o outro

Ouvir coisas sobre o dia do 

Companheiro

Ser capaz de chorar sobre
eventos emocionais e
experiências juntos

Estar emocionalmente
consciente quando os
sentimentos são feridos

No artigo que li de Guilherme
Pasquinelle ele fez uma pergunta a
várias pessoas homens e mulheres
separadamente que seria "O que
significa ser íntimo?" teve as
seguintes respostas.

Para os homens, a intimidade é:
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Ouvir Podcast

ELE/ELA
SENTE

CIÚMES DO
MEU

PASSADO, O
QUE FAZER?

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

7ª Temporada

OUÇA AGORA!

http://especialista.site/
http://especialista.site/podcastrfc


Sexcoach

NATALIA DE
SOUZA SOUZA 

O medo de se perder em um
relacionamento é outra razão
comum entre homens e mulheres
evitarem a intimidade.

De acordo com Hal Shore Ph.D. dá,
dá Today, temer intimidade e evitar
a proximidade nos
relacionamentos é a norma para
cerca de 17 por cento dos adultos
nas culturas ocidentais.

Embora tenhamos esses medos, a
maioria dos conselheiros
matrimoniais não enfrentam esses
medos. 

Em vez disso, eles sugerem “falar
sobre seus problemas” repetidas
vezes, o que geralmente causa mais
medo.

Para salvar um relacionamento,
você precisa se concentrar em
estabelecer a conexão e olhar para
o futuro. 

O que funciona é orientação prática
e apoio sobre como avançar e ser
íntimo apesar desses medos.

3) Não reconhecer as
áreas principais da
intimidade.

Conhecer as esperanças e
sonhos um do outro

Percebendo que os homens
tendem a associar a intimidade
como sendo física, que inclui o
toque e o sexo. 

Para as mulheres, trata-se mais de
conversar intimamente cara a cara.

2) Medo de intimidade.

Alguém já deve ter escutado essa
frase “Eu tenho medo de você e ao
mesmo tempo eu te amo e essa
não é uma boa combinação.”

Medo da intimidade desempenha
um grande fator entre os casais que
lutam para restaurar a intimidade.

O medo de se machucar e ser
vulnerável pode bloquear o
compartilhamento emocional e a
confiança em um relacionamento.

O medo da rejeição pode impedir
que um relacionamento seja
fisicamente íntimo novamente. 

O medo do fracasso ou
desapontamento pode nos impedir 
de compartilhar nossos desejos,
sonhos, esperanças e expectativas,
por isso nos contentamos com
menos.

O medo do abandono pode
impedir que alguém esteja
verdadeiramente conectado com a
outra pessoa. 
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Conhecimento 

Segurança

Apoio 

Muitos de nós mantemos nossa
visão cega de intimidade e
deixamos de reconhecer que, para
construir um relacionamento
saudável, duradouro, satisfatório e
prazeroso.

Precisamos que mais de um tipo de
intimidade esteja presente.

Intimidade é uma relação restrita
entre o parceiro e a sua parceira.
Os três estágios principais da
intimidade é o:

É quando você conhece o o seu
parceiro ou a sua parceira. 

Se você não conhece a pessoa que
está ao seu lado você não consegue
ter intimidade.

É quando você se sente seguro à
vontade para falar algo para o(a)
parceiro(a) sem ter medo da crítica
ou do julgamento sobre
determinado assunto.

É não ser necessariamente um
apoio verbal, mas é quando o(a)
parceiro(a) sabe ouvir sem falar,
abraçar apoiar emocionalmente.

Intimidade é quando vocês
atingem esses três estágios então
você conseguiu defini as suas áreas
da intimidade tanto a primária
quanto a secundárias e as demais
outras. 

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU
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Descubra a sua intimidade
primária, mas não esqueça das
outras áreas elas também são
importantes no relacionamento de
vocês.

Fiz uma pesquisa sobre os tipos de
intimidades os principais são 7, mas
encontrei mais alguns e resolvi
acrescentar caso alguém se
identifique:

0) Auto Intimidade

Para ter um relacionamento
saudável, precisamos ter um bom
relacionamento conosco, saber o
que nos faz felizes, o que
desejamos em um relacionamento
e nos conhecer profundamente.
Isso é fundamental, pois nos
permite superar qualquer bloqueio
ou medo da intimidade. Começa
com o autocuidado.

1) A Intimidade emocional

É sobre compartilhar seus
sentimentos e emoções, desejos e
pensamentos um com o outro.

Esse tipo de intimidade pode ser
nutrido pela empatia com o outro e
pelo trabalho duro na
compreensão dos sentimentos do
outro.

Só é conseguida quando se é
totalmente honesto 

– primeiro consigo mesmo e em
seguida com o(a) parceiro(a).
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A maneira de criar os filhos, que
valores sua família considera
importantes, se querem ter um
orçamento, poupar para algo
especial, criar metas juntos num
ambiente seguro para se discutir.

Uma boa maneira de conseguir
essa intimidade intelectual é
através do aprendizado conjunto
de como fazer uma planilha, criar
um plano de metas ou ler um livro
juntos.

4) A intimidade financeira

Sem uma boa intimidade
financeira seu relacionamento
corre sério risco, já que dinheiro
costuma ser a causa nº 2 do
divórcio. 

E o que significa ser íntimo
financeiramente? Significa bem
mais do que dividir as contas. 

É necessário compartilhar sua vida
financeira com seu(lá) parceiro(a).

Um deve saber o quanto o outro
ganha e juntos fazerem um
orçamento, metas financeiras,
estipular gastos e não fazer dívidas
sem acordo prévio.

5) A intimidade física

Significa a liberdade e
tranquilidade em tocar e se deixar
ser tocado. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOLEIDE
CARMEM

Conversem, ainda que por apenas
10 minutos. 

Desliguem os celulares, sentem-se
em um ambiente tranquilo ou
saiam para dar uma volta.

Usem esse tempo para se
aproximarem emocionalmente um
do outro, isso pode ser feito pelo
mais ocupado dos casais.

2) A intimidade espiritual

É muito difícil conciliar crenças
diferentes.

Por isso é melhor casar-se com
alguém que tenha se não a mesma
religião, pelo menos a mesma base
espiritual.

Compartilhar momentos espirituais
como orar juntos, ir à Igreja juntos,
ou discutir algum assunto religioso 

E sua aplicabilidade no dia a dia
pode criar uma ótima intimidade
espiritual no casal.

Orem ou meditem juntos pelo
menos uma vez por semana e
vocês perceberão o bem que fará
ao relacionamento cuidar da
espiritualidade.

3) A intimidade intelectual

Envolve a compreensão mútua das
diferentes áreas do seu
relacionamento.
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A confiança de dar um abraço por
trás, segurar as mãos do outro
enquanto assiste à TV. 

Procurar os braços do seu(lá)
parceiro(a) quando precisa apenas
ser abraçado(a). 

Beijar quando se tem vontade,
massagear os ombros, aquecer os
pés nos pés do outro, dormir de
conchinha e tantos outros toques
não sexuais que mostram que o
casal tem intimidade e aprecia o
toque um do outro.

6) A intimidade sexual 

É fundamental para um
relacionamento feliz, mas não é
somente o ato em si, o sexo
começa no dia a dia, na maneira
como se tratam e se amam. 

Uma intimidade forte fora da cama
é o caminho para uma maior
intimidade sexual e um
relacionamento mais satisfatório e
duradouro.

7) A intimidade social 

É sobre fazer coisas divertidas
juntos e experimentar a vida juntos.
Isso não significa gostarem das
mesmas coisas ou compartilharem
os mesmos hobbies, mas fazer
juntos algo que ambos apreciam.

Seja cozinhar uma receita nova, dar
uma volta para caminhar e
conversar, 
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jardinagem, escalada, acampar,
aulas de dança, enfim…

O importante é que seja algo que
ambos apreciem, que permita
conversar, rir, se divertir e ficarem
mais próximos. Inclui também
coisas como jantar fora ou assistir a
um filme no cinema com seu
parceiro. 

Para nutrir esse tipo de intimidade
no relacionamento, vocês precisam
encontrar algumas coisas que
vocês gostam de fazer como casal e
fazê-las com mais frequência.

Se você está em um
relacionamento de longa distância,
ainda pode cultivar a intimidade
social falando sobre as coisas que
está fazendo ou vivenciando - para
que seu(lá) parceiro(a) sinta que
ele(a) também está ali.
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Intimidade nos conflitos: 

Ser capaz de permanecer
conectado enquanto explora as
diferenças é a chave para um
relacionamento saudável.

É sobre continuar respeitando
mesmo durante qualquer
desentendimento.

8) A Intimidade de afeição 

Demostrando cuidado por palavras,
toque físico de natureza não sexual
e atenção.

9) Intimidade dos sonhos e
objetivos

Casais que compartilham sonhos e
apoiam um ao outro atingem seus
próprios objetivos individuais e os
sonhos são capazes de manter a
conexão e permanecer mais
próximos.

10) A Intimidade energética

O físico, o mental e o emocional
também são formas de energia. 

A intimidade energética ocorre na
integração da intimidade física,
intelectual e emocional. 

Esse nível de intimidade afeta
profundamente todos os
envolvidos, pois quando expomos
nossa intimidade, influenciamos e
somos influenciados por aqueles
com os quais nos relacionamos

Há uma troca de energia em todos
os níveis. 

Por isso, os relacionamentos
humanos são uma grande
oportunidade de desenvolvimento
e crescimento pessoal.

Como você pode ver, existem
muitos fatores diferentes que
contribuem para uma conexão
profunda e relacionamento íntimo
e, ao apoiar os casais a se
reconectarem, é importante
observar todos os aspectos.

Espero que isso tenha sido útil e
você tenha algumas ideias de como
aumentar sua conexão.

A falta de intimidade e
companheirismo pode afastar um
casal que se ama.

Além da falta de intimidade
sabemos que a rotina também para
o desgaste do relacionamento e
uma das maneiras de recuperar a
chama do amor é mudando a
rotina.

Se vocês já não conversam mais
como antigamente e nem fazem 
programas românticos, presta
atenção a rotina pode estar
acabando com a relação! 

Por que o relacionamento esfria?

Infelizmente, mesmo que exista
amor entre o casal, os laços de
união podem se desgastar com o
tempo.
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A falta de atenção e carinho
mútuos 
A ausência de conversas franca
Outros fatores negativos que
destroem os relacionamentos 

Egoísmo

 E quanto maior for o cansaço, mais
os companheiros perderão a
cumplicidade e o romantismo.

As consequências, claro, são ruins.
“os dois se afastam, as brigas
contínuas cansam e o sexo esfria”.

Muitos fatores negativos que
podem destruir ou desencadear
uma crise como já foi citado alguns
lá no início do livro, mas citarei
outros:

Uma sociedade egoísta e narcisista
está cada vez mais se afundando 
em sentido emocional. 

Alimentar a mente com ideias de
satisfação própria, sem nem
mesmo pensar no companheiro de
relação é o veneno que impede a
reaproximação.

Se você quer reconquistar alguém,
precisa sair de seu “impe riozinho” e
ir em busca da felicidade mútua.

Sim! Pois toda felicidade verdadeira
percebe-se de forma
compartilhada. 
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Não fazer coisas juntos

Encher-se de dívidas

Que felicidade é a de pensar só em
si mesmo? O egoísmo "enferruja" a 
relação e afasta os mais achegados
parceiros. 

• 

Quando um casal quer voltar a
conviver romanticamente, já notou
que  fazer coisas juntos torna a vida 
mais colorida de novo?

Por isso, se quiser reconquistar,
convide a outra pessoa para fazer
algo junto com você, como um
churrasco, assistir um filme ou
visitar um lugar bonito. 
Compartilhar é amar! 

Se você quer realmente entender
como salvar um relacionamento
em crise, acredite nisso, faça coisas
com seu parceiro, uma das coisas
que mais contribuem no fim de
uma relação é a individualidade. 

Casais que gastam muito sem
poder pagar discutem mais.

Discussões esfriam o amor. 

Então, antes de tentar a
reconquista, pergunte-se: 
meu conceito sobre viver pagando
dívidas mudou? 

Ou eu ainda devo até no mercado
da esquina?
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Misturar trabalho com
o relacionamento

Por mais “bonito” que seja o amor, o
dinheiro é sempre um motivo 
forte que gera brigas e discussões
entre casais.

Você já ouviu frases como “Eu te
amarei até debaixo da ponte”. 

Bem, isso não acontece no mundo
real.

Mas com uma dose de bom senso
nas finanças, é possível não deixar o
relacionamento se desgastar e
enfraquecer por causa de dinheiro.

A ideia de ficar atendendo o patrão
bem na hora do chamego ou 
daquele passeio bonito citado
acima não é nada favorável. 

Então, se quer reconquistar aquele
grande amor da sua vida, deixe
claro.

Não por palavras, mas por atitudes,
que seu trabalho está fora de
cogitação naquele momento.

Até porque ninguém merece ter de
“dividir atenção com a firma”, não 
são mesmo?

Mas existem outras causas:

“O relacionamento também se
desgasta quando um não respeita
o espaço do outro ou se há
disputa de poder”. 
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ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
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SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 
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A falta de comunicação é outra
razão, principalmente se não
existe diálogo, mas acusações. 

1 – O investimento já feito na
relação;
2 – Responsabilidade com a
família;
3 – Medo da incerteza sobre o
que virá depois;
4 – Problemas de logística (onde
morar, como dividir bens etc.).
5 – Aspectos positivos da
personalidade do parceiro;
6 – A intimidade emocional
alcançada;
7 – Momentos de prazer vividos
com o companheiro.
8 - Os filhos
9 - Dependência financeira
10 - Comodismo
11 - Esperança de mudança
12 – Culpa
13 - Medo de ficar sozinho(a)
14 - Baixa autoestima

“Ninguém escuta ninguém e cada
um dos dois quer ganhar o tempo
todo.

Isso é impossível na relação”, tudo
isso respondido pela psicóloga
Carmen Cerqueira Cesar.

Motivos que levam as pessoas a
querer continuar com um
relacionamento:

Alguns pontos que
ajudaram vocês a
transformarem o seu
relacionamento.

 0• demonstre interesse em tentar
fazer dar certo

Muitas vezes o relacionamento está
desgastado, pois uma das partes 
sente que a outra já não têm
interesse em tentar fazer dar certo.

Por isso, tente demonstrar que você
se importa e que a relação significa 
muito para você. 

Quando um percebe que o outro
está tentando, 
geralmente isso o motiva ainda
mais a tentar também.

1• Boa comunicação no
relacionamento

Não há nada mais agradável no
ambiente familiar do que ser
ouvido e compreendido quando
passamos por momentos difíceis.

Um casal que sabe se comunicar é
um casal que está disposto à 
reconquista. 

Afinal de contas, nenhum assunto
será complicado demais para
quem já conversou sobre tudo!

Pesquisas mostram que o
problema número 1 nos
relacionamentos é a falta de
comunicação.

2• Firme Apego Aos Valores

Se você não tiver orgulho dos bons
valores que moldaram a pessoa
que são, quem terá? 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Por isso, valorize conceitos amáveis,
como honestidade, sinceridade e
resiliência.

Uma arma de reconquista é
mostrar a seu “reconquistado” que
você é uma pessoa estável, disposta
a dar seu amor a ele de forma
intensa e 
regular!

3• respeitar a identidade, os
sentimentos e a opinião

Se uma mulher é conhecida pela
fanática defesa de ideias pessoais e
rejeição completa de tudo o que
estão lhe ensinando sobre amor,
qual é a vontade que o e terá de
voltar a estar ao seu lado? Difícil
hein?

Então se vai recuperar seu amor
perdido, aprenda a respeitar a
pessoa que você quer passar o resto
da sua vida. 

E lembre-se: As pessoas não
mudam! Cabe a você aceitar isso.

3.1• respeite as diferenças

É muito normal que entre duas
pessoas haja interesses divergentes,
sendo assim, seja flexível e encoraje
também este tipo de atitude. 

É menos desgastante para um
casal negociar entre ir ao teatro um
dia e ao cinema em outro do que
escolher apenas a atividade que
um gosta mais.

Porém, deixe claro seus próprios
limites em relação a estas
divergências de interesses.

4• O desejo de agrado mútuo

Não é fácil curar uma relação
desgastada, mas dizem que amor é 
doação!

Deve ser por isso que é mais fácil
aceitar voltar a um 
relacionamento no qual nos
sentimos verdadeiramente
amados.

4.1• busque a harmonia
A harmonia no relacionamento é
extremamente importante.

Casais em harmonia se respeitam,
confiam um no outro e isso gera
uma admiração mútua. 

Para manter esta harmonia é
imprescindível acreditar no seu
parceiro e tentar ver suas atitudes
da forma mais positiva possível.

Assim, o casal permanece em um
equilíbrio que se mantém mesmo
após muitos anos de
relacionamento.

5• Doses generosas de senso de
humor

Quando um casal ri um do outro
como amigos (sem ironias) ao 
cometerem pequenos erros, o
perdão é exercitado também nos
piores momentos que poderão
aparecer!

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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O bom humor sempre vai ajudar
você a entender como salvar um 
relacionamento em crise, pessoas
bem humoradas tem mais clareza
no entendimento das situações
negativas.

5.1• divirtam-se juntos

Se vocês já têm uma vida
independente bem estruturada,
mas ainda não fazem muitas coisas
juntos, tentem encontrar um
interesse em comum do casal,
como um hobby para praticarem
juntos.

Esta é uma ótima forma de
conhecer outros aspectos do seu
companheiro e da relação, além do
fato de estarem juntos em um
momento que não é direcionado
apenas ao namoro. 

Algumas sugestões de atividades a
dois incluem atividades físicas,
dança de salão ou ainda um
trabalho voluntário.

6• manter vivo o romance
pode salvar a relação.

O Flamboyant precisa de água
constante. Mas ela não chega lá de
forma miraculosa. Processos bem
calculados do ciclo da água
realizam isso de forma constante.

O amor não é uma matemática,
mas passos sequenciais são dados 
pelas pessoas que se amam
quando começam a se achegar
mais uma à outra.

 Porque não fazer isso também na
reconquista? 

Manter vivo o romance é
maravilhoso, pois quem já se
sentiu apaixonado por uma pessoa
pode ter suas mais profundas
necessidades emocionais
preenchidas ao 
sentir de novo essa sensação!

7• fale o que quer
 
É importante que você deixe seu
parceiro saber de suas vontades e 
desejos.

 Algumas mulheres costumam
acreditar que os homens
adivinham o que elas querem e
gostam, mas isso não é bem assim.

Por isso, conte para seu parceiro o
que você gosta e quer, não apenas
espere que ele adivinhe em um
passe de mágica. 

Assim, você torna o
relacionamento mais prático e
evita frustrações.

8• não tenha medo da
renovação

Outro fator que faz a diferença nos
casais é estar aberto a novidades,
casais que se permitem mudar e
evoluir. 

Quando um aceita a mudança do
outro e a respeita, o casal ganha
mais força no relacionamento e
ambos sentem que podem tudo
juntos.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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É normal sentir medo das
mudanças. 

Por exemplo, quando começamos
um novo relacionamento
esperamos que a pessoa seja todos
os dias igual ao primeiro. 

Mas isso seria extremamente chato,
sem contar que pessoas não são
robôs.

Aceitar e absorver o melhor das
mudanças de cada um renova o
casal e aumenta a duração da
relação.

9• divida as tarefas

Se vocês já convivem juntos na
mesma casa, deixe que o seu
parceiro se dê conta da
importância da divisão de tarefas
do casal.

Você pode começar sugerindo
algumas atividades mais simples
até que ele se acostume e perceba
que precisa colaborar. 

Alguns estudos
comprovaram que quando o
homem ajuda em casa a mulher se
sente muito mais satisfeita, mesmo
que ele colabore com poucas coisas
como colocar a roupa suja no lugar
e não deixar o assento do vaso
sanitário erguido.

10• Cuide do visual

Sabemos que após algum tempo,
tanto o homem quanto a mulher
começam a ficar mais relaxados e a
se cuidar menos. 

Porém, vale lembrar que não só a
relação, mas também a aparência é
importante para manter o
interesse, especialmente no
aspecto sexual do casal. 

Desta forma você se sente mais
confiante, aumenta sua autoestima,
porque além do seu parceiro,
outros homens também vão notar
que você se cuida. 

E um casal confiante tem um
relacionamento melhor. 

Todas essas mudanças a princípio
podem não surtir efeito, ou ainda,
podem parecer impossíveis. 

Mas não se assuste. Comece aos
poucos, como se estivesse
temperando levemente sua
relação.

11• tenha vida além da relação 

Durante o relacionamento, muitos
casais acabam abdicando de suas
vidas individuais para viver apenas
em função do outro.

Embora isso pareça muito
interessante e gostoso a princípio,
após algum tempo isso pode matar
pouco a pouco a relação. 

Em vista disso, procure manter
amizades fora do círculo do casal e
sair com estes amigos sem o seu
parceiro.

Além disso, mantenha seus
interesses próprios assim como era
antes do relacionamento.
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 Isso manterá você fiel à sua vida
independente e a atração do seu
parceiro por você.

12• pense e aja 

Por vezes acreditamos que
mentalizar algo que queremos vai
fazer com que aquilo aconteça.
Mas, reflita, se você quer um pote
de sorvete e pensa nisso, o pote não
vem até você. 

O mesmo acontece com as
atividades a dois em um casal. Se
você quer, é importante que o
outro saiba disso.

 Em vez de pensar, esperar e cobrar
do seu parceiro algo que ele nem
sabe que você quer, tome uma
atitude. 

13• não desista 

Todas essas mudanças a princípio
podem não surtir efeito, ou ainda,
podem parecer impossíveis.

Mas não se assuste. Comece aos
poucos, como se estivesse
temperando levemente sua
relação.

Não desista nos primeiros fracassos,
sabemos que nós temos medo da
mudança e por isso muitas vezes
nós lutamos contra ela. 

Mesmo assim, insista, porque vale a
pena se vocês se amam e
pretendem passar mais tempo
juntos.



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASALLeve em consideração o tipo de
relacionamento que vocês têm,
procure lembrar dos primeiros
meses de relacionamento e o que
tornava aqueles meses especiais.

Pode ser que hoje, vocês não
tenham mais interesse naquelas
atividades do começo, mas lembrar
de bons momentos pode inspirá-
los a buscar novas ideias e a querer
investir nesta relação para que ela
continue interessante e
apaixonante por muito tempo.

Por mais estranho que possa
parecer à primeira vista, são os
desentendimentos e o desgaste
que levam a um romance longo e
feliz. 

Como assim? “Isso acontece
quando as pessoas percebem que o
relacionamento não vem pronto,
mas, sim, deve ser construído no
dia a dia”. 

Assim, o casal com tal consciência
mostra maturidade e segurança
para lidar com os altos e baixos da
convivência.

“Os dois passam a entender que a
boa relação exige respeito mútuo e
coragem para compartilhar
sentimentos e projetos”.

De acordo com psicóloga Sílvia
Malamos devesse dá um último
toque.

Antes de tentar resolver a crise, é
necessário ter certeza absoluta de
que o(a) ama e que vale a pena
investir nele(a). 
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1ª – Qual nível de
comprometimento seu e do(a)
seu(lá) parceiro(a)?
 
2ª – Por que vocês querem
continuar juntos? Quais os
motivos?
3ª – Por que vocês devem
continuar?

“Pergunte a si mesma o que sente
em relação ao outro e o que espera
dele(a)”. Tal atitude irá ajudá-la(o) a
ver com clareza o que ainda está
em jogo. 

Uma dica importante: se estiver se
sentindo infeliz ou se as
lembranças dos momentos bons a
dois estiverem lá atrás.

Bem no passado, talvez seja o
momento de romper de vez. 

Ah, você não duvida que vale a
pena salvar a sua relação? 

Você deve se fazer essas três
perguntas:

Decidam se vocês se amam ou não.

O primeiro passo para salvar um
relacionamento que está
afundando é entender se existe
mesmo amor. 

Todo relacionamento tem sua
própria história, situações e
passado. 

Ninguém além do casal pode
decidir se estão apaixonados ou
não.

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
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL“O amor é para sempre, e se não for
para sempre, não é realmente
amor.

Os sentimentos que uma pessoa
tem de amor verdadeiro, nunca 
morrem. 

Então se seu relacionamento é real,
você ainda sentirá amor por seu
parceiro, mesmo que a situação
atual seja terrível. 

O primeiro passo, portanto, para
tentar salvar um relacionamento, é
descobrir e decidir se você ama ou
não seu(lá) parceiro(a).

Ambos devem decidir se vão ou
não se dedicar na transformação.

E finalizarei esse livro com alguns
passos para ajudarem vocês a
transformarem a relação.

Façam essa dinâmica durante os
dias da semana.

1ª dia: Não se reprima!

Se ainda há amor, por que escondê-
lo dentro de si? Neste primeiro dia
de mudança, você deve começar a
mostrar para o outro como ainda 
o(a) ama. 

Fale abertamente sobre seus
sentimentos, sempre com muita
ternura. 

Se quiser comentar algo que o(a)
incomoda, procure não o acusar(a)
de ser o culpado(a) por essa
situação. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASALAfinal, o relacionamento depende
do cuidado de ambos. 

Evite também pressioná-lo(a) a
abrir o coração. Espere que ele(a) se
sinta à vontade para fazê-lo

2ª dia: Tolerância já!

Hoje você vai treinar a sua
compreensão. pense nos defeitos 

que recrimina no(a)
companheiro(a) e, em seguida,
analise também as suas atitudes.

Tente reconhecer quais delas
podem chatear. Entenda: 

não se trata de aceitar qualquer
situação e abaixar a cabeça. 

Mas de buscar dar o grande passo
para aprender a serem mais
compreensivos com os defeitos um
do outro. 

“Temos que ser tolerantes com o
outro pelo simples fato de que não
somos perfeitos”.

3ª dia: Foco nas qualidades

Você já está na metade do
programa! Hoje é dia de investir na
admiração e nos elogios. Pense nos
motivos que a levaram a se
apaixonarem um pelo outro e
analise as razões que fazem com
que sinta admiração. 

O passo seguinte é expressar isso
para um para o outro. 



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASALE experimente também elogiá-
lo(lá) por alguma atitude que tiver
neste dia. “É importante dar um
reforço positivo quando o outro se
esforça para agradar. Todo mundo
precisa de reconhecimento”.

4ª dia: Como nos velhos tempos

Reserve um momento do dia de
hoje apenas para namorar! Deixe as
preocupações e os compromissos
para outro momento.

Se não quiserem sair, fiquem em
casa ouvindo música, tomando um
drinque ou apenas conversando. 

O mais importante é que esse
programa prazeroso seja feito por
vocês dois – em parceria. 

Afinal, se perderam o costume de
ficar juntos, devem se esforçar para
que isso vire um hábito novamente.

Além de curtir a companhia um do
outro, aumentarão a cumplicidade.

5ª dia: Bobeou, ganhou um beijo

Para melhorar a proximidade
emocional que se perdeu no
caminho, vocês devem voltar a se
tocar. 

A iniciativa de contato físico
facilitará uma relação sexual
deliciosa.

Então, aproveite as oportunidades
do dia: beije-o ao acordar, antes de
sair e sempre que se encontrarem 
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASALAndem pelas ruas com as mãos
dadas ou mesmo abraçados. Faça
um carinho nas costas um do outro
quando passarem pelo corredor ou
estiverem na cozinha. 

Todo gesto físico que demonstre
afeto deve ser feito sempre, a partir
de hoje.

6ª dia: Romantismo, cadê você?

Mesmo que a rotina seja pesada e
vocês estejam cansados, esforcem-
se para criar um clima romântico e
– por que não? – sensual.

 Ao voltarem para casa ou quando
seu(lá) parceiro(a) chegar, esqueça
os problemas e envolvam-se nos
preparativos. 

Peça a ele(a) que escolha um filme
de amor enquanto vocês preparam
o jantar. 

Comam sem pressa, curtindo a
companhia um do outro, e tentem
não conversar sobre os problemas
em seguida, assistam ao filme
abraçados e, quem sabe, não
terminam a noite com uma transa
maravilhosa e inesquecível tendo a
vida sexual feliz. 

Para finalizar indico aos meu caros
leitores que leiam o livro 

As 5 linguagens do amor de Gary
Chapman assim vocês descobriram
qual é a linguagem de vocês dois
dentro do relacionamento de
vocês.

Muito obrigada(o)! 
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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!
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