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Quem criou as
linguagens do
amor?
O livro sobre as cinco linguagens do

amor foi criado pelo escritor e

conselheiro amoroso Gary Chapman,

que estudou e identificou cinco

linguagens características das pessoas,

ou seja, a forma como cada um

entende, sente e demonstra amor.

E o Especialista Everton Moreira criou

mais duas linguagens do amor, vendo

as necessidades das pessoas no dia a

dia, justamente por conta da pandemia

em que estamos vivendo em nível

mundial, durante a pandemia  ele viu

que os casos de divórcios aumentaram

em 77%. Ou seja, será que esta

mudança de comportamentos, de

postura e de hábitos contribuiu para os

problemas de separação e problemas

no relacionamento? le acredita que não,

pois os casais já tinham este problema e

a pandemia só serviu para levantar o

tapete e mostrar como os

relacionamentos estavam.

E - B O O K

Com as linguagens do Gary e do

Especialista Everton foi formado as sete

linguagens do amor, e estas funcionam

para encher o “tanque emocional”, que

ajuda na sensação de se sentir

amado/a, valorizado/a, cuidado/a, e

retribuir a isso

 Se este “tanque” está baixo, acontece o

contrário: é provável que as mágoas e

irritações sejam descontadas no

parceiro (a), e possa até surgir um

questionamento sobre a continuidade do

relacionamento, e muitas vezes levam

ao término da relação.



O porquê o casais perdem a química

entre eles, ou não entendem um ao

outro, saiba que existe um motivo real

pra isso.

Muitas vezes você demonstra seu amor

e mesmo assim parece que seu parceiro

ou parceira nem liga, ai você se sente

pouco amado (a), pouco valorizado (a)

ou não se sente compreendido ou

compreendida? 

E muitas vezes, parece que um está

falando mandarim e o outro falando

alemão, e o entendimento fica fora de

cogitação e você nem sabe por onde

começar e nem o que fazer. Se sente

triste e culpado (a) em não conseguir

entender a pessoa que dorme com

você, separação é o assunto que ocorre

devido à má comunicação do casal.

Desentendimentos
dos casais

Acredite! Já passei por isso também, e

eu vivia de baixo do mesmo teto e ao

mesmo tempo em mundos

completamente diferentes, eu falava pra

ele o quanto eu o amava, o quanto ele

era importante pra mim, sempre fui

atenciosa, carinhosa e mesmo assim em

meu relacionamento tinha muitos

desentendimentos, e cobranças sendo

feita de ambas as partes, e sempre no

final era pedido de separação, eu amava

ele, e ele me amava, mas nós não

sabíamos o motivo pelo qual nós não

conseguíamos nos entender, até que eu

descobri as linguagens do amor.

A minha linguagem do amor é Palavras

de afirmação, então não adiantava eu

demonstrar o meu sentimento por ele da

minha forma, na minha linguagem, ele

não iria entender o que eu realmente

sentia. A linguagem dele é Confiança,

então ele precisava que eu falasse a

língua dele, que seria em demonstrar

detalhes de coisas, que eu me sentisse

bem em compartilhar situações que eu

não achava que teria importância para

que, apenas quando eu tinha essas

atitudes ele via o quanto o amava.

Nada do que fizesse ele iria perceber,

ele não iria entender o que eu sentia, e

eu nunca dava um dentro, ate que eu

conheci as linguagens do amor dele e

passai a demonstrar o que eu sentia por

ele na linguagem dele, e isso

transformou meu relacionamento, e eu

também sabia muitas das vezes o que

ele queria dizer em determinadas

situações pelas ações dele.



É importante lembrar que temos a

linguagem primária e a linguagem

secundária, ou seja: você terá uma

linguagem que é mais forte e mais

intensa em você, essa é a linguagem

primária, e a secundária é aquela que

você tem mais fraca que não ocorre a

todo o momento, então é bem possível

que você acabe se identificando com

duas linguagens.

A linguagem primaria vai ser mais

assertiva, se utilizar a linguagem

secundaria vai ser funcional, não é o

ideal mais funciona.

Faça os testes periodicamente, pois as

pessoas mudam de hábitos sempre,

pelo ao menos a cada eis meses, é

sempre bom estar atualizados.

Separei uma explicação de cada uma

dessas linguagens para você tentar se

identificar melhor com elas:

Ai, eu percebi que a maioria dos

desentendimentos de casais acontece

devido às linguagens do amor, cada um

de nós possuímos uma linguagem

diferente, e quando descobrimos nossa

linguagem e a linguagem do nosso

parceiro (a) tudo tende a mudar, você

passara a ver tudo diferente em sua vida

de uma forma que até mesmo você

ficará surpreso/a.

Por isso é muito importante saber qual é

a sua linguagem e qual é a linguagem

do amor do seu parceiro ou parceira.

Para que as linguagens do
amor serve?
As linguagens do amor serve para

aumentar o vinculo entre o casal, as

formas de entender um ao outro para ter

uma vida mais feliz e compreensiva.

E eu como especialista da saúde e bem

estar o casal não poderia deixar de fazer

a minha matéria sobre as sete

linguagens o amor, para que de certa

forma ajude a maioria das pessoas a

encontrar sua linguagem e a linguagem

do parceiro/a para que tenham uma

qualidade de vida melhor e mais

saudável. Por isso que vemos casais se

dando bem em tempos, pois ambos

falam uma linguagem diferente,

dificultando o entendimento do casal. 



A pessoa que tem essa linguagem

primária precisa ouvir! 

Ouvir elogios, palavras de afirmação, de

incentivo, palavras de apoio, precisa

ouvir o outro dizer o quanto a/o ama, o

quanto ela/e é importante na sua vida,

gosta de ser elogiada em publico, gosta

que inspire coragem nela.

Desde que essas palavras sejam

verdadeiras, com isso ativa no cérebro o

gatilho mental da reciprocidade, e sem

querer a pessoa passa a te entender e

ser reciproca das suas atitudes.

Então, se o seu parceiro ou parceira tem

esta linguagem basta você fazer esses

elogios e deixar bem claro em palavras

tudo o que esta pessoa significa pra

você, e tudo o que ela é capaz de fazer,

e quando ela/e estiver em momentos de

tristeza ou até mesmo de raiva, apenas

abrace-a/o, e se tiver oportunidade fale

da importância dela/e na sua vida.

Sabendo que esta é a linguagem do seu

par, então pelo ao menos três vezes na

semana faça elogios, coloque a pessoa

pra cima e mostra o quanto você se

importa com ela, e o quanto você ama,

apoie e faça a diferença na vida ela/e.

Críticas e palavras negativas ditas de

maneira mais “áspera” também têm um

peso muito grande e acaba perdurando

mais.

Conhecendo as
Linguagens
Palavras de 
Afirmação:



Tempo de 
Qualidade:
Para esta pessoa, o tempo de qualidade

(e não de quantidade) é imprescindível.

Fazer coisas juntos é muito importante.

O tempo de qualidade está relacionado

também ao foco total na pessoa, ou

seja: se quem tem esta linguagem como

primária estiver contando algo ou

conversando e o outro estiver no celular,

olhando a TV ou fazendo alguma outra

coisa que divida a atenção, ela irá

considerar como um grande

desrespeito.

Imagine que você e seu/a parceiro/a

chega em casa depois de um dia de

trabalho, ai você quere ter um tempo

gostoso com seu/a parceiro/a, e ele/a

fica no sofá vendo TV, no celular, redes

sociais, ai vocês passam três horas

juntos, mas deste jeito.

Agora imagine que vocês passaram

uma hora juntos, mas essa hora o seu/a

parceiro/a deixasse o celular, redes

sociais e TV de lado e te desse total

atenção.

Nesses dois senários, qual dos dois é o

tempo de qualidade correto?

Se você escolheu a segunda opção é

bem provável que você tenha essa

linguagem de tempo de qualidade.

Não é o quanto você fica do lado do eu

parceiro/a, e sim como você fica com

ele/a, é quando você da total atenção

para seu parceiro/a.

Então se seu parceiro/a tem essa

linguagem, você deve pelo ao menos

três vezes na semana fazer algo que

ele/a goste, e dando total atenção,

mesmo que sejam trinta minutos

somente para ele/a, não apenas em

estar do lado, e sim estar do lado dando

total atenção, não é quantidade e sim

qualidade.

Quando você quiser mostrar o quanto

ama seu/a parceira mostra dando este

tempo de qualidade, nem sempre você

precisa ficar falando, apenas demonstre

dando o seu tempo precioso a ele/a,

você pode fazer carinho, escutar seu/a

parceiro/a ou apenas estar do lado

abraçado com ele/a.



para a pessoa que tem essa como a

linguagem mais forte a demonstração de

amor precisa ser mais concreta e visual.

O importante não é o valor/custo ou

tamanho do presente, mas sim a

intenção. Saber que a outra pessoa

lembrou-se de você, que estava

pensando em você, demonstrar de

maneira palpável.

Se você é do tipo de pessoa que gosta

de receber presentes, cartões, roupas,

sapatos, pode ser até o café da manha

acompanhado e um chocolate, ou algo

que você esteja precisando, mas não

fala para seu/a parceiro/a, e seu/a

parceiro/a chega com aquilo que você

estava te faltando, e você se sente bem,

se sente amado/a, você percebe o

quanto ele/a te ama devido essas

atitudes, essa pode ser a sua

linguagem.

O fato de você dar presente para seu

par não significa que você esteja

subornando ou comprando, não é o

valor do presente e sim a forma e

palavras que você dirá na hora de

entregar o presente a ele/a, este gesto

terá um significado muito mais

marcante.

Não é o fato de comprar coisas caras, e

sim o fato de estar em um lugar e

lembrar-se do seu parceiro ou parceira,

e dar algo simbólico, um exemplo você

foi até a padaria comprar pão e lembrou-

se de levar um chocolate que ele/a

gosta, pois ela vai ver o quanto você a/o

ama, pelo simples fato de você lembrar-

se dela/e naquele momento, o presente

pode ser algo abstrato, físico, serviço ou

produtos.

Se seu parceiro ou parceira tiver essa

linguagem, ele/a vai perceber o quanto

você ama quando receber algo pode ser

até uma carta, desde que você ative o

gatilho mental da historia, coloque uma

historia envolvida pelo presente, conte o

motivo de dar aquele presente, e o que

ele representa pra você, mostre que não

é o valor monetário, e sim o significado

e a forma com que vai ser dado o

presente.

É você dar algo que ele/a esteja

precisando, sem mesmo ele/a ter

comentado.

Deve ser feito pelo menos três vezes na
semana.

C L I Q U E  A Q U I  P A R A
A C E S S A R  N O S S O  C A N A L
N O  T E L E G R A M

Receber
Presentes:

https://t.me/especialistaadriana
https://t.me/especialistaadriana
https://t.me/especialistaadriana


Formas de
Servir:
As pessoas quem tem está linguagem

mais forte precisam que o amor seja

demonstrado com atitudes, resoluções

de problemas, iniciativas e pró-atividade,

como lavar a louça, ir ao mercado, etc.

Saber que alguém fez algo por ou para

ela, melhor ainda se não for pedido

antecipadamente, é uma grande

demonstração de amor. 

O que é formas de servir?

Quando você sente:

É realmente ele/a me ama me apoia em

todas as decisões, me ajuda em casa

enquanto estou no trabalho, me ajuda

nas tarefas de casa, me trás o café da

manha, cuida da minha roupa e etc.

Quem pensa assim e tem um bem estar

nestes tipos de atitudes, sente que a

pessoa te ama por fazer aquilo pra você,  

então provavelmente esta pode ser sua

linguagem, Formas de servir.

Para essas pessoas o amor é baseado

em ações do parceiro ou parceira, ou

seja, se ele/ela ajuda com atitudes para

facilitar a vida da pessoa que tem essa

linguagem, realmente ele/ela vai

entender que você o/a ama.

Muitas pessoas que não conhecem as

linguagens podem interpretar esta

linguagem de formas diferentes, por isso  

temos que ter um conhecimento nas

linguagens, para saber entender o que

realmente nosso parceiro ou parceira

quer dizer ou demonstrar seu amo

dentro das linguagens.

Muitos de vocês já ouviram alguém

reclamar: Nossa eu faço de tudo, ajudo,

estou sempre apoiando, ajudando nas

tarefas e a pessoa nem enxerga isso,

não dar valor, provavelmente a pessoa

que faz deve ter esta linguagem, mas

para a pessoa que esta recebendo pode

ter uma linguagem diferente. Então

temos que mostrar o amor através das

linguagens de cada pessoa.



Toque físico e carinho são

imprescindíveis. 

Quem tem essa linguagem sente o amor

ao ser tocado, acariciado, com a

companhia, cafuné, quando anda de

mãos dadas, ao ganhar massagem.

Então para quem gosta e precisa estar

de mãos dadas, abraçados, ser tocado,

ser beijada, mais do que o normal, esta

linguagem é a única que você vê, então

se o casal esta andando nas ruas onde

se você não der a mão pro seu parceiro

(a), tem alguma coisa errada e tal.

Se a pessoa esta dirigindo e o parceiro

não coloca as mãos em sua perna, você

logo pensa que tem alguma coisa

errada. 

Então quem tem esta linguagem

provavelmente sente que tem algo de

errado com a outra pessoa se não

houver esses toques físicos.

Se você é assim provavelmente esta é a

sua linguagem.

Então se o eu parceiro ou parceira tem

esta linguagem, você precisar ser mais

atencioso aos toques físicos para ele/a

ver o quanto você o ama.

Qual maior armadilha desta linguagem?

Ser grudento de mais, ser exagerado, e

se seu parceiro ou parceira não estiver

essa linguagem isso pode sufoca-lo.

Mas nada que uma boa conversa não

resolva.

Toque
Físico:



Confiança:
Muitas pessoas querem proteger o

parceiro ou a parceira dos problemas,

sejam eles problemas no financeiro, no

trabalho, na família, e não é o fato da

pessoa não querer compartilhar alguma

coisa com ele/a, e também não significa

que queira resolver os problemas

sozinhos, e quando se trata e confiança

tem tudo haver de como somos vistos

pelo nosso parceiro ou parceira, existem

fatores que podem comprometer esta

visão, tipo o simples fato de você

prometer uma coisa e não cumprir, o

fato da pessoa marcar um horário e

chegar atrasado, falar uma coisa e

acabar fazendo outra, isso reflete na

imagem que a pessoa vê em você.

Quando você começa a fazer uma coisa

e para, deixando tudo pela metade, olha

a visão que seu parceiro (a) tem você.

Com isso a confiança vai caindo e

compromete a união do casal.

Se seu parceiro (a) tem esta linguagem,

você terá que ser um bom ouvinte, dar

palpite dando a opção para ele/a

resolver, e estar do lado para apoiar,

mostrar a confiança na linguagem

dele/a.

Quem tem esta linguagem, se machuca

e fica muito irritado (a) pelo simples fato

de você não avisar que vai comprar um

sapato, uma blusa ou outro item que

você não fala pra ele por medo da

reação muitas das vezes, esse tipo de

linguagem exige uma vida mais aberta

em relação a comunicação do casal.

Pegue um papel e escreva como você

se vê e em outro papel escreva como

você acha que o seu parceiro ou

parceira te vê, e responda, depois fale

para ele/a fazer o mesmo, e veja como

você se vê e como seu parceiro ou

parceira te vê, assim podendo mudar

alguns hábitos que podem afetar o eu

relacionamento. 

Pessoas que tem esta linguagem

precisa ter confiança em tudo e

principalmente nos pequenos detalhes,

se o seu parceiro (a) tem esta

linguagem, então passe confiança,

mostre que você não tem medo de falar,

mostre que você sente apoio nele/a.



Sexo de
Qualidade:
Quando falamos de sexo de qualidade,

não estamos falando de quantidade e

sim de qualidade, então não significa

que você tenha que praticar sexo todos

os dias para ter um sexo de qualidade.

Sexo de qualidade significa que você se

sente amado quando se faz sexo com

seu parceiro ou parceira.

O sexo de qualidade é quando você tem

orgasmo, se sente amado (a) quando o

parceiro (a) te dá um sexo de qualidade,

é afirmar que você é amado (a) pelo

sexo, é você fazer sexo para simbolizar

o quanto você ama seu parceiro ou sua

parceira.

Então se você tem esta linguagem, e se

você ficar muito tempo sem fazer sexo,

você pode pensar que ele/a não te ama.

E se o seu parceiro ou sua parceira tem

esta linguagem, você precisar dar mais

atenção nesta área para que ele/a se

sinta amado (a) por você. Se você quer

mostrar ao seu parceiro (a) o quanto

você o/a ama, você não vai dar tempo

de qualidade, nem palavras de

afirmação, presentes, ou qualquer outra

linguagem que não seja a Sexo de

qualidade, se não ele/A não vai

entender, então você vai se comunicar

emocionalmente com seu parceiro (a)

através da linguagem dele, sexo de

qualidade.

Em algum momento da sua vida você já

deve ter ouvido de outra pessoa ou até

mesmo você já tenha falado a seguinte

frase: Meu marido não me procura mais,

ou minha mulher não me procura mais,

ou seja: existem algumas pessoas que

quando o parceiro ou parceira se afasta

sexualmente elas sentem menos amada

(o), e automaticamente isso vai impactar

em sua vida, e a você pode desenvolver

até mesmo uma depressão, você pode

ficar mais irritado (a), e pode procurar

“pelo em ovo”, e começar a pensar que

esta sendo traído (a), assim trazendo

outros problemas para dentro do seu

relacionamento. 



CLIQUE AQUI

Cuidado para não cair em julgamentos

ou preconceitos. Tente olhar através das

linguagens de amor, da sua

individualidade. 

Não existe linguagem melhor ou pior, de

homem ou de mulher. Normalmente

todos têm um pouco de cada linguagem,

gostam de receber amor e carinho de

várias formas, mas têm aquelas mais

fortes, que são a primaria as medianas

que chamamos de secundaria. Por isso

é tão importante identificar a sua e de

seu parceiro/a, e então colocar tudo em

prática!

Boa sorte

Cuidado:

FAÇA SEU TESTE
DAS LINGUAGENS
GRATUITO

https://www.proprofs.com/quiz-school/ugc/story.php?title=mjgxoda0ngsex7
https://www.proprofs.com/quiz-school/ugc/story.php?title=mjgxoda0ngsex7
https://www.proprofs.com/quiz-school/ugc/story.php?title=mjgxoda0ngsex7


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 .
 

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E 

BEM-ESTAR DO
CASAL



Sobre mim:
 Adriana Benites Especialista da saúde e bem está do
casal, atuo na área da sexualidade há 11 anos, antes como
Educadora sexual, foco em reuniões, palestras e
workshops, especializações como sexcoach e atualmente
como Especialista da saúde e bem estar do casal, atuo nas
áreas do relacionamento e a área da sexualidade. 
Trabalho  na falta de comunicação do casal, traições,
nascimento do filho e o casal perdeu a química entre eles,
intimidade no casamento, rotinas do relacionamento
entre outros. Na área da vida sexual trabalhamos as
dificuldades de atingir o orgasmo, dificuldades na ereção,
ejaculação precoce, queda da libido, excitação e etc. 

DICA DO 
ESPECIALISTA

OUÇA AGORA!

ADRIANA
BENITES

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

CRS Nº:  10.101-21/E

ACESSE A PÁGINA
NO FACEBOOK
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