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Nem sempre o relacionamento abusivo
começa com uma agressão, ele vem
acompanhado de carinhos e de falsas
formas de amar com um ciúme doentio.

Amor não tem nada a ver com posse,
ninguém é propriedade de ninguém,
todos nos somos livre para fazer as
nossas escolhas.

Comentários e elogios apaixonantes de
inicio de relacionamento passam a serem
ofensas e comentários desnecessários
que deixa a autoestima da pessoa
dilacerada.

Tais brincadeiras de mau gosto tipo: tira
essa roupa porque você esta gordinha e
não combina com você! 

Na maioria das vezes uma pessoa que
está em um relacionamento abusivo não
consegue se quer identificar a situação
ao qual está passando e não percebe o
poder de manipulação que o outro tem
sob sua vida. 

1.Relacionamento
Abusivo

E - B O O K

Assim sem que a pessoa perceba o
manipulador (a) começa a controlar a
vida, as vestes, o convívio social e até
mesmo as amizades e com isso acaba
afastando a vitima de outras pessoas e
mudando toda a sua rotina e
aproximando ela (e).

Cada vez mais para perto de ti e passa a
cada vez mais a invadir sua privacidade e
assim ter todo domínio da sua vida.

As pessoas ao seu redor chega a
perceber a situação e tenta de alguma
maneira, fazer com que você enxergue
que algo nesse relacionamento está
errado, porém muito das vezes os olhos
estão fechados e o coração aberto. 

Quem vive ou já viveu um
relacionamento abusivo precisa de ajuda
e muitas vezes a pessoa não está
preparada emocionalmente para essa
mudança na vida dela (e).

Não tenha medo de ajudar uma pessoa a
se livrar desse tipo de relacionamento,
não deixe de dar apoio, não deixe que a
pessoa aceite o pouco, quem ama não
abusa. 



Esse tipo de relacionamento pode está
presente não só em um casamentos ou
namoro, mais também é possível está
presente em outros tipos de relação.

E não importa se a vitima é do sexo
feminino ou masculino, ambos os sexos
estão sujeito a passar por esse tipo de
relação. 

Quando falamos de relacionamento
abusivo, pensamos apenas em relação de
casais, porém sabemos que esse tipo de
abuso pode sim está dentro de uma
relação de amizade.

Onde a pessoa não quer que você seja
amigo (a) de nenhuma outra pessoa e acha
você tem que sempre está ali disponível
apenas para conviver com ela.

Uma pessoa manipuladora é capaz de
demonstrar boas intensões e assim ficar
sempre como vítima na situação e fazer
com que a outra parte se sinta culpada e
assim achar que o manipulador (a) quer
apenas o seu bem e que fala e faz tudo por
amor.

E quando você menos espera você não sai
mais, você já não tem mais convívio social
com as pessoas, sua autoestima já esta
dilacerada, redes sociais todas vigiadas,
aquela roupa já não usa mais, pois o
manipulador (a) com um excesso de ciúmes
que a deixa atormentada.

Prefere deixar de fazer ou usar algo e
assim evitar brigas e ter um
relacionamento “perfeito” e assim acreditar
que um dia o seu parceiro (a) possa mudar.

O problema é que quanto mais o tempo
passa mais a vitima estará com um
psicológico abalado, pois passa a
acostumar com as ofensas, xingamentos,
humilhação, constrangimentos públicos.

Cada vez mais o parceiro (a) tenta te deixar
pra baixo de alguma maneira e assim
continuar com o controle da situação.

Logo você começa a sentir que o que era
apenas agressão psicológica passa a virar
agressões físicas, causando assim um
problema ainda maior e nesse momento
passa a entender que realmente está em
um relacionamento abusivo.

E que por mais que outras pessoas
tentavam alertar, ela(e) não queria
enxergar  e novamente se culpa por achar
que falhou novamente e  sempre
acreditando que tudo que está
acontecendo é por sua culpa.

Um grande erro de uma vitima é sempre
acreditar nas chantagens emocionais e o
arrependimento do parceiro (a)



 E ficar dando chance a um relacionamento
que não têm mudança, muitas vezes o
manipulador utiliza a chantagem para fazer
com que a vitima siga sua vida ao seu lado e
assim continuar tendo todo controle sobre
ela.

Ali ela segue do lado do agressor pedindo
desculpas por algo que o problema não esta
nela e sim nele. 

A vitima nem sempre consegue encontrar
uma forma de terminar essa relação e chega
até pensar que será capaz de mudar a
pessoa.

Porém cada vez mais a relação vai ficando
mais difícil e cada vez mais você se sente
mais reprimida e se ver em um caminho que
na sua mente não tem saída, sem contar
que esse tipo de relacionamento pode
custar a sua vida. 

Não lute para tentar mudar ninguém, lute
sempre por você e pelos seus objetivos e
não deixe que nada e nem ninguém te
diminua para caber no mundo da pessoa,
lembre se que o mau não está em você e
sim na outra pessoa.



Você tem que perceber e aceitar que a
situação a qual você esta vivendo não é
normal e que tá errado.

Quando você reconhece a violência ao qual
está passando, esse é o primeiro passo para
te ajudar a sair dela e assim seguir a sua vida
com outras expectativas de relacionamento.

Não aceite menos do que você merece, veja
toda a situação ao seu redor e responda a
você: 

É isso que eu quero pra mim? 

Eu estou feliz com a vida a qual estou
levando? 

Porque e pra que eu estou aceitando essa
situação?

Essas são algumas de muitas perguntas que
você pode e deve esta se perguntando,
responda a você quantas vezes for preciso.
Isso ira te ajudar a cair sua ficha na sua vida
real.

2. Seis passos de como
de livrar de um
Relacionamento Abusivo

Reconhecer



Não deixe de pedir ajuda a pessoas de sua
confiança, mais faça isso com cautela,
muitas pessoas às vezes só estão curiosas
para saber da sua vida, procure ajuda de
pessoas sábias e não tenha vergonha de
expor o que você está passando.

Não tenha medo do que as pessoas irão
achar a respeito do assunto, só você é
quem sabe o mau que isso está te
causando.

Caso não tenha alguém para desabafar,
procure um profissional da saúde que
possa te orientar e te ajudar a sair da
situação da melhor maneira possível.

Caso se sinta a vontade procure grupos de
apoios que esteja passando a mesma
situação que você, troque experiências,
tire dúvidas, não se reprima.

Pesquise sobre o assunto para que você
perceba com maior clareza que aquilo é o
que realmente está acontecendo com
você.

Desabafe Com
Alguém 



Central de atendimento a qual ira te
dar todo apoio possível e fazer com
que suas decisões sejam tomadas
com cuidado.

Procure ajuda nas autoridades
competentes de sua cidade ou
região, delegacia da mulher.

SOS

Cautela

A mudança tem que partir de você,
não espere ser mais uma vítima
desse tipo de relacionamento
doentio. 

O melhor a se fazer é agir com
cuidado, não deixe que o
manipulador (a) perceba que você
está querendo sair do
relacionamento, não deixe que o
mesmo se sinta ameaçado, melhor é
agir no momento certo.

O manipulador (a) é sim capaz de
fazer algo grave contra você, o
problema é que nunca imaginamos
até onde a maldade do ser humano
pode chegar.

Hoje o que mais vemos sendo
noticiado em radio e jornais, é o
assunto de vítimas que não tiveram a
chance de se defender, a grande
maioria são mulheres que por sua
vez se calou sobre o assunto e
seguiu acreditando em mudanças
que nunca existiu.



Não leve na bagagem junto com você as
ofensas e chateações feitas pelo
manipulador (a), lembre se que sempre
podemos querer e somos capazes de ter
algo melhor na nossa vida.

Além de tudo focalize nas suas qualidades
e não deixe de pensar que estamos
rodeados de pessoas que estarão ao nosso
lado para dar apoio, carinho, atenção.

Pense em quem você era antes de todo
esse episodio ruim passar na sua vida.
Coloque no seu dia a dia rotinas que te
darão prazer, coisas que te faça sentir
euforia e que você se sinta bem. 

Cuide De Você

Termine A Relação
E Liberte se 

Saia o mais rápido possível dessa relação e
não tenha medo de se relacionar
novamente com outras pessoas, pratique a
autocompaixão criando um laço afetivo
entre você e você mesmo.

Talvez você esteja se perguntando em
como colocar em pratica e sair desse tipo
de relacionamento, porem para sair dessa
situação requer coragem e força de
vontade, confie em você e veja o quanto
você é capaz de seguir em frente.



Não pense que o manipulador (a) seja sua
única opção de relacionamento, muitas
pessoas acha que jamais ira conseguir
seguir uma vida sem aquela pessoa.

Até porque esse tipo de relacionamento
envolve também a área financeira e
passamos a ser dependente de situações.

Não dê espaço para as pessoas terem pena
de você, sair desse tipo de relação ira te
mostrar que era exatamente isso que você
estava precisando para sair da sua zona de
conforto e assim deixar de ser marionete.
 
Um relacionamento ruim não indica que o
próximo relacionamento irá ser igual ao
antigo, não tenha medo de conhecer
pessoas.

O afastamento não é fácil, porem é
libertador, foque no que você ira fazer
daqui em diante sem se culpar, não seja
prisioneira (o) do seu passado.

É ilusão pensar que somos forte o
suficiente para superar o fim, pois não
estamos acostumados a mudanças, porém
existem mudanças que são para o nosso
crescimento.

Fingir que está tudo bem e ignorar a dor da
perca pode sim funcionar durante um
determinado tempo, porém você estará
enchendo a sua bagagem emocional com
marcas e feridas passadas que irão te
prejudicar futuramente.

Crescimento esse que estava podado é
como se fosse um pássaro dentro de uma
gaiola que ali esta apenas para cantar, um
canto vazio, sem alegrias, e sem emoções.

O dono por sua vez vai podando para ter
aquele pássaro ali em suas mãos e assim
continuar com total controle sobre ele. 

Sinta se livre para fazer planos para o
futuro, pratique novas experiências com
coisas a qual você tem vontade de fazer,
realize sonhos, desejos.

E no mais seja feliz, feliz com você e pra
você.



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.
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