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Em um relacionamento ninguém está
preparado para sofrer uma traição.

E quando isso acontece às pessoas tem
medo de se relacionar novamente, talvez
por medo e insegurança. 

Relacionamento significa a ligação
afetiva, profissional ou de amizade entre
pessoas que se unem com os mesmos
objetivos e interesses.

Todo tipo de relacionamento envolve
convivência, comunicação e atitudes que
devem ser recíprocas.

Quando uma das partes não desenvolve
os atributos necessários para uma boa
convivência, o relacionamento se torna
difícil.

Um bom relacionamento se desenvolve
quando há confiança, empatia, respeito e
harmonia entre as pessoas envolvidas.

As pessoas muitas vezes tem o erro de
achar que traição acontece apenas entre
casais e isso não é verdade, muitas vezes
a traição vem até mesmo de um amigo
(a), alguém que gostamos e a decepção é
a mesma, claro que com proporções
diferentes.

Traição 
E - B O O K

A dor de ser traída (o) não depende de
relacionamento, todos estão expostos a
passar por esse momento.

Claro que quem já passou por isso não
quer passar novamente.

É um momento difícil e dolorido, não
digo que isso é apenas com casais, mais
acontece em muitos momentos na vida
de qualquer ser humano.

Em um relacionamento esperamos que
ambos sejam no mínimo sinceros, leais e
discretos, onde podemos desabafar,
conversar e até expor as nossas emoções
e sentimentos.

Uma pessoa chegou a me dizer que a
traição acontece desde o tempo de
Jesus, Judas era seu amigo e mesmo
assim o traiu e o preço foi pago na cruz
por todos nós.

Sabemos que a traição por parte de um
amigo é tão dolorosa quanto à traição de
um relacionamento amoroso que por
muitas vezes confiamos ao ponto de
deixar o outro viver a nossa vida.

Você pode estar se perguntando qual o
motivo das pessoas traírem, porque uma
pessoa que diz amar a outra procura
relacionamento fora?



Quando falamos de relacionamento
sabemos que uma vida a dois não é só
maravilhas.

Existem brigas, discursões, problemas e
desentendimento, mais isso não significa
que não há amor. 

A convivência a dois é um desafio a serem
cumpridos todos os dias para que existam
respeito e carinho de ambos dentro do
relacionamento.

Quando um relacionamento não vai bem o
melhor a se fazer é conversar e resolver os
pontos que estão atingindo a relação.

Assim não deixar que o outro (a) sinta se
no direito de se aventurar fora e assim
trazer consequências maiores para a
relação.

A traição dentro de um relacionamento
amoroso acontece muitas das vezes pelo
fato de o parceiro (a) está vivendo uma
rotina todos os dias.

A qual não se sente satisfeito e acaba
procurando novidades fora do seu
relacionamento. 

Casais têm deixado cada vez mais os seus
relacionamentos em segundo plano, o dia a
dia, as dificuldades financeiras, a falta de
tempo recorrente e assim por diante.



Existem pessoas que trai apenas para tentar
chamar atenção do parceiro (a) e mostrar
que ele (a) ainda é interessante para alguém.

Interesse esse que não existe mais dentro
de um convívio familiar, talvez um simples
elogio que o fará se sentir interessante,
desejado (o).

A carência de um carinho por parte do
outro (a), do companheirismo, da vontade
de que o outro tenha tempo pra você são
pontos que faz com que o outro (a).

Procurem um relacionamento fora e assim
trazer desconforto emocionais para dentro
da sua vida amorosa. 

Hoje no âmbito familiar também está
presente à traição virtual, onde cada vez
mais os parceiros (as),

Têm acesso a sites de relacionamento e
redes sociais com perfis falsos para que o
companheiro (a) não descubra. 

Assim acaba conhecendo e até se
relacionando com outras pessoas e assim se
aventurando em algo diferente do seu dia a
dia.

A traição é algo muito difícil de lidar, pois
quando isso acontece dentro de uma
família, a maioria das pessoas aconselha
uma separação e assim julgar quem
cometeu o ato.



É um tipo de decisão que só cabe a quem
estão envolvidos nessa situação, pois não é
uma das coisas mais fáceis a fazer, perdoar
uma traição exige um processo de paciência.

Principalmente por partes do traidor (a), não
pense que o relacionamento será a mesma
coisa, a tendência é piorar ou melhorar.

Isso sem contar que existe toda uma
estrutura familiar por trás do relacionamento,
na grande maioria o casal com filhos (a) e
família bem estruturada.

Reconquistar a confiança de alguém é muito
difícil, não adianta somente perdoar a traição.

A pessoa que perdoa tem que se sentir
segura e assim conseguir seguir sem ter
desconfiança, sem apontar erros e defeitos.

A maioria das pessoas que perdoa uma
traição e continua o seu relacionamento não
consegue viver sem aquela pulga atrás da
orelha.

E isso não faz bem nem para o
relacionamento e nem para a pessoa que já
está insegura e muitas vezes com a
autoestima baixa. 

Também não adianta continuar um
relacionamento para dar o troco no parceiro
(a), o maior amor que existe dentro de uma
pessoa é o amor próprio.

Praticar o amor próprio é sinônimo de
compreensão de que você é a pessoa mais
importante da sua vida. 



Como podemos dar amor a uma pessoa se
não temos a amor a si mesmo?

Ter amor próprio é diferente de ser
egoísta, o egoísta é aquele que pensa
apenas em si mesmo.

E tudo que faz é pensando apenas no seu
bem estar sem lembrar-se das pessoas que
estão ao seu redor.

Seja fiel e honesto (a) a você, não aceite
menos do que você merece, não lute por
quem não quer lutar junto com você.

E não se submeta a situações que não
fazem parte do seu querer, seja sábio. 

1.Como Superar
a traição.
 Racionalize

Será que é raiva?
Medo de perdê-lo?
Se sentindo culpada?

Em seu primeiro momento você pode sim
está confuso (a) sem entender o
sentimento que está sentindo.

O melhor a se fazer no momento é não
tomar decisões precipitadas e assim buscar
resolver a situação da melhor forma
possível sem procurar culpados.



Ele (a) é quem tem que perceber que
errou e assim procurar resolver a
situação.

Sabemos que em um relacionamento
podemos sim está cooperando para
que as coisas cheguem a uma
determinada situação.

E quando temos o senso e
reconhecemos que erramos em
algum momento isso irá te ajudar a
superar.

Porém não podemos se culpar pela a
infidelidade do outro (a), mesmo que
ele (a) tente jogar toda a
responsabilidade pra cima de você.

 Não Se Culpe

 Não Se Isole 

Isso ira te ajudar e fazer com que
você não pratique a autopiedade e
não desenvolva uma possível
depressão.

Mesmo que o momento seja difícil,
procure está sempre ao lado de
pessoas que te quer e te faça bem.

Invista Em Você

É importante focar em coisas que
irão te trazer resultados, mesmo que
não tenha animo no momento, o ideal
é que você se esforce. 

Manter se de cabeça fria e focar em
atividades a qual você se sente bem
e até mesmo naquelas em que você
deixou de fazer por um motivo ou
outro.



 Supere

E não é porque um relacionamento
foi ruim que as próximas experiências
sejam iguais, portanto permita se ser
feliz.

Mesmo que você decida continuar ou
não com a relação você terá que
superar.

Ficar relembrando, cobrando e ate
mesmo fazendo chantagens só ira
piorar as chateações desse
relacionamento. 

Independente da decisão tomada
você terá que perdoar para que você
fique bem contigo mesmo.

Por mais que seja difícil é necessário
que você siga em frente e deixe essa
bagagem de chateação pelo caminho
sem afetar ninguém.

Chore, fique triste, lamenta se. 

Só não deixe que essa fase
emocional perdure por muito tempo.

Lembre se que a vida continua e que
podemos recomeçar novamente sem
olhar para trás. 



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA
DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO
AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO
NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO
FELIZ .



Carla Sampaio, Gestora Em Rh com
ênfase na gestão de pessoas,
Especialista da Saúde e Bem-estar
do Casal. baseado em
relacionamento e educação sexual,
com o objetivo de ajudar homens,
mulheres e casais a terem um
relacionamento feliz.

OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DE ESPECIALISTAS

DICA DO 
ESPECIALISTA

CARLA
SAMPAIO

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL E

CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS

Página Oficial

CRS Nº:  10.102-21/E

https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul

