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Afinal, o que caracteriza uma
traição?

Traições acontecem e sempre
aconteceram. 

Atualmente o número de infiéis
cresce em alta velocidade,
independente do gênero. 

Amarga e difícil de aceitar, a
infidelidade é amplamente
abordada na literatura, filmes,
novelas e em muitos casos são
romantizadas. 

MUITO ALÉM DA
TRAIÇÃO FÍSICA!

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

CLARICE COSTA

A Bíblia Sagrada é muito clara
sobre a traição carnal. 

Em Deuteronômio 5:18 é claro: Não
adulterarás! 

O casamento é uma aliança
sagrada onde a promessa de
fidelidade um ao outro é feita. 

A traição quebra essa aliança, fere
os princípios do casamento e traz
um grande dano espiritual a toda a
família.

Porém, alguns casamentos acabam
quando um dos cônjuges se sente
traído, ainda que não tenha
acontecido um relacionamento
físico entre o esposo/a e uma
terceira pessoa. 
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Quais podem ser as
traições que não
envolvem toque
físico ou até mesmo
envolvimento
emocional com
outra pessoa?

Existem estudos que comprovam
que existe um padrão de
comportamento que leva à traição
e também que, apesar de como
nossa cultura vê a traição não se
trata de um desvio de caráter. 

A maioria das traições não é
causada pelo desejo sexual, e sim
por dificuldades afetivas. 



·Comprometimento
condicional

·Intimidade sem
sexo

Inclusive aquelas dificuldades que
começam pequenas e são deixadas
de lado para evitar conflito, mas
acabam se tornando grandes
demais. 

A traição vai além de uma relação
física com uma terceira pessoa.

Uma relação amorosa convencional
funciona como uma espécie de
contrato de confiança e respeito e,
tudo que descumprir esse contrato,
constitui uma traição.

Vamos ver um pouco
sobre outras formas de
traição?

Quando um dos envolvidos na
relação não está inteiro ou
comprometido. 

Ainda flerta com outras pessoas e
está sempre “atento” em busca de
outros parceiros.

A pessoa mantém um vínculo de
proximidade com alguém, troca
confidências, fala da própria rotina
e dificuldades, sem que o parceiro
saiba.
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Mentira

Aliança contra o
parceiro

Ausência e
frieza

Perda de
interesse sexual

Desrespeito

Egoísmo

Para evitar problemas, o indivíduo
passa a mentir sobre coisas banais
e não fala a verdade por entender
que é o jeito mais fácil de evitar
conflitos e ficar em paz.

Um dos envolvidos na relação se
une com uma terceira pessoa para
criticar o parceiro.

Inabilidade para entender as
necessidades emocionais do
parceiro e falta de interesse com a
manutenção do relacionamento.

Não existe mais atração sexual e
nenhum interesse em reavivar o
desejo.

Não existe mais a preocupação em
ser gentil com o outro. A
indiferença ou a grosseria fazem
parte da rotina do casal.

Quando a pessoa só enxerga e
coloca toda sua atenção apenas
para os próprios desejos e
necessidades. Anulando o parceiro.
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Injustiça

Rompimento
de promessas

Uma das partes impõe suas regras
como absolutas e as decisões não
são tomadas de maneira conjunta.

O acordo que o casal fez no início é
quebrado por um dos envolvidos
no relacionamento.

E claro que existem
também traições
que acontecem
sem contato físico,
porém estão
diretamente
ligadas ao contato
(ou falta de)
emocional.

1.  Manter um perfil ativo em sites
ou aplicativos de encontros. 
2.  Estar emocionalmente envolvido
com outra pessoa. 
3.  Flertar com outra pessoa através
de mensagens de texto.
4.  Jantar fora com alguém por
quem se sente atraído.
5.  Seguir o/a seu/sua 'ex' nas redes
sociais.
6.  Ver pornografia sem o parceiro.
7.  Masturbar-se sozinho.



É preciso atentar que aquilo que
pode ser considerado uma imensa
traição para você, pode não ser
levado tão ao pé da letra por outras
pessoas. 

Voltamos as linguagens de amor e
aos nossos valores: aquilo que te
ofende profundamente será
considerado uma traição que talvez
você não consiga mais conviver
com seu parceiro e, muito menos,
perdoar.

E é possível superar
uma traição? 

A melhor maneira para superar
uma traição com controle
emocional é fazer um exercício
para substituir a dor pelo
aprendizado que veio junto com
essa situação. 

Apesar da insegurança que
comumente surge após uma
traição, lembre-se que você não foi
traído por causa da sua aparência
ou porque você não tem um corpo
que considera ideal. 

É comum a pessoa que foi traída
ficar se questionando “onde foi que
eu errei?” ou “qual é o problema
comigo?”.

Evite trazer toda a responsabilidade
da traição para cima de você, não
encare a traição como algo feito
contra você. 
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É preciso entender a traição como
uma escolha feita pelo outro, que
por caráter, necessidade ou
carência optou por trair. 

Outro questionamento que
costuma surgir nesse momento é:
“será que ainda sou amado?”.

Porém, mesmo amando alguém é
possível sentir desejo e atração por
outras pessoas. 

Nós não temos controle sobre os
nossos sentimentos, mas é possível
controlar as nossas escolhas. 

Se o seu parceiro optou por trair
você, procure conversar e entender
o que o motivou a isso, pois se algo
estava deixando a desejar no
relacionamento.

Seu parceiro deveria ter conversado
abertamente sobre isso com você
para que juntos vocês tentassem
resolver essa situação.

Caso essa conversa já tenha
ocorrido e você ignorou o ponto de
vista do seu parceiro, avalie o
quanto essa relação significa para
você e o quanto você está disposto
a investir nesse relacionamento. 

Outros sentimentos que costumam
surgir após uma traição é a raiva e o
desejo de vingança. 

Tenha muito cuidado, pois
geralmente eles nos “cegam” e não
pensamos nas consequências das
nossas ações, o que pode trazer
algum prejuízo para você ou às
demais pessoas envolvidas. 

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

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


Portanto, evite tomar qualquer
atitude precipitada, não se
exponha, não exponha a sua
família, seus filhos ou mesmo a
pessoa que te traiu. 

Os nossos sentimentos passam mas
as consequências das nossas
atitudes permanecem. 

Após a descoberta de uma traição
você deve evitar dar relevância a
opiniões alheias. 

É muito comum que neste
momento familiares e amigos
tomem partido de um dos
envolvidos, defendendo um e
culpando o outro. 

Mas esse é um momento delicado
onde você pode estar confuso, seus
sentimentos podem não estar
claros para você, dar ouvidos à
opinião alheia pode gerar ainda
mais sofrimento e dúvidas.

Avalie quantas vezes forem
necessárias o motivo maior de você
desejar manter o relacionamento.

Vale a pena? Estou disposto a
continuar e construir um novo
relacionamento a partir de agora?

O que é mais importante neste
momento? Responda essas
perguntas e aí sim você estará
pronto para continuar, seja no
casamento ou decidindo seguir
solo. 

Essa decisão cabe somente a você.
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Tenha em mente
que quem conhece a
pessoa que te traiu,
quem convive com
ela diariamente é
você, então ninguém
melhor do que você
para decidir sobre o
futuro do seu
relacionamento.

Lembrando,
quando se trata de
traição não existe
escolha certa ou
escolha errada. 

A escolha certa é
aquela que te faz
bem, é aquela que
te faz feliz.



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/
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ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 
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PROFISSIONAIS
AJUDAM
GRATUITAMENTE
CASAIS EM TODO O
MUNDO
Especialistas da Saúde e do

Bem-estar do Espaço Novo Dia

ajudam gratuitamente casais

em todo mundo a melhorarem

seu relacionamento e vida

afetiva.

Muitos casais experimentam

conflitos diários em seu

relacionamento; seja por conta

do estresse do dia a dia, da

rotina de trabalho, dos filhos,

entre vários outros motivos.

Esses conflitos podem

prejudicar substancialmente o

bem-estar do casal e seu

relacionamento familiar.

Se você está se

perguntando como

realmente é essa

profissão, o que faz

um especialista de

saúde e bem-estar do

casal, como ele se

prepara para ajudar

em um

relacionamento e

como trabalha, este

artigo é para você!
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O Espaço Novo Dia foi criado,

através do MM Academy -

Instituto Educacional, para

ajudar você a ter um

relacionamento, mas não como

algo temporário e, sim, ensiná-lo

a enfrentar qualquer que seja os

desafios que estejam na sua vida

e a experimentar uma

experiência de melhoria de vida

duradoura junto ao seu

parceiro(a).

O programa oferece consultas e

tratamentos gratuitos,

oferecidos por profissionais

Especialistas da Saúde e Bem-

Estar de todo mundo, que

realiza consultas e tratamentos

para pessoas que precisam

melhorar seu relacionamento,

mas não tem condições

financeiras de pagar.

São oferecidas consultas

gratuitas pela internet, grupos

de apoio, aconselhamento, e

acompanhamento diário no

intuito de ajudar o casal a

resolver de vez situações que

causam mal estar em seu

relacionamento ou vida pessoal.

O programa faz parte do Instituto

Educacional MM Academy,

fundado em 2016 pela ABRAMESI

– Associação Brasileira dos

Profissionais da Saúde e Bem-

estar do Casal, com objetivo de

oferecer qualificação e formação

profissional para aquelas pessoas

interessadas a ingressar nesta

profissão e a transformarem vidas

de casais em todo o mundo.

No decorrer de seus 5 anos de

existência o MM Academy já

formou mais de 1.500 alunos em

19 Estados Brasileiros e 9 países

diferentes como Japão, Peru,

Argentina, Paraguai, México,

Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

95% dos alunos estão satisfeitos

com o curso e atuam na área

transformando a vida de milhares

de casais pelo mundo.

O curso de Especialista em Saúde

e Bem-estar do casal é destinado

a pessoas que gostam de falar

sobre relacionamento e fazer

disso sua profissão e criar seu

próprio negócio - Não é necessário

ter uma formação anterior na área

da saúde.

O maior quesito para se encaixar

no perfil do curso é querer

transformar a vida de casais,

sendo bem remunerado por isso.
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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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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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