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PSIQUE E PRÁXIS
P S I C Ó L O G A  M A R I S A  G A S P A R

P R O J E T O  E N C O N T R O S  E  D E S E N C O N T R O S

A  FALTA  DE  INTIMIDADE

A  comunicação  é  um  dos  pontos  fundamentais  da

relação .  O  que  é  óbvio  precisa  ser  dito  sempre .

MUITAS PESSOAS
RELATAM PROBLEMAS
NOS RELACIONAMENTOS

Quando escrevo estas
poucas l inhas sobre a falta
de int imidade nos
relacionamentos sociais ,  e
pr incipalmente nos
relacionamentos amorosos,
estou pensando em você,
caro le i tor ,  que baixou esta
revista com interesse neste
tema.

Hoje em dia recebo muitas
pessoas em meu
consultór io apresentando
grandes dif iculdades nos
relacionamentos,  mas
percebo que as
dif iculdades amorosas
ganham em quant idade.
Essa procura não é
necessar iamente em casal ,
na maior ia das vezes
apenas uma das partes do
casal  procura pela
psicoterapia.  
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Geralmente, a pessoa que procurou ajuda psicológica está

sofrendo e sente-se perdida com esta dificuldade

relacional. Sua busca principal é ter o conhecimento do

que está errado na sua forma de se relacionar.

Algumas pessoas relatam que quando

escolhem alguém para namorar acabam

escolhendo sempre pessoas com o mesmo

tipo de personalidade ou de atitudes, e

isso acontece sem ela perceber.

A ESCOLHA DE NOVOS
RELACIONAMENTOS

Quando percebem já estão
envolvidas com uma pessoa
exatamente igual (em termos de
comportamentos) a pessoa do
relacionamento anterior. Passam
pelas mesmas dificuldades e
sofrimentos anteriores, ao
mesmo tempo que sonham com
uma pessoa completamente
diferente. Chegam a pensar que
estão destinadas a este tipo de
relacionamento em sua vida.
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FALE SOBRE VOCÊ

Você precisa comunicar o que
gosta, como você quer, quais
são seus pensamentos e
sentimentos sobre determinado
assunto, quais os lugares que
você quer ir e quais não quer,
entre outros..

O CASAL NO
CONSULTÓRIO
No entanto, quando os casais
chegam juntos ao consultório de
psicologia a queixa
compartilhada, na maioria das
vezes, é que não se sentem
compreendidos dentro da
relação. Na maioria dos casos, o
trabalho a ser realizado, pelo
psicólogo com este casal, tem
relação com a melhora da
comunicação.COMUNICAÇÃO

Meus caros leitores e leitoras, o
que é óbvio precisa ser dito! A
comunicação é um dos pontos
principais de uma relação.
Mesmo que o relacionamento já
tenha algum tempo de convívio
é preciso levar em consideração
que seu amor não tem bola de
cristal e não faz adivinhações.
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ESCUTE  O  QUE  O

OUTRO  ESTÁ

FALANDO  PARA  VOCÊ

SOBRE  O  QUE  SENTE ,

O  QUE  PENSA  E  O

QUE  GOSTA?

APRENDA A OUVIR

Mas você precisa também
saber escutar.  Sim a
escuta faz parte da
comunicação. Pare um
pouco de falar  e de pensar
e s implesmente escute.
Temos a tendência de nos
ater apenas na l inguagem
verbal ,  mas devemos
invest i r  na observação da
l inguagem corporal .  Muitas
vezes o seu amor não é
muito bom com as palavras,
mas faz muitas caras e

bocas suf ic ientes para que
você possa perceber o que
está agradando e o que
não está.  Por que não
respeitar  esta
comunicação? Sim,  observe
mais.  Algumas pessoas tem
realmente grande
dif iculdade em falar ,
palavra por palavra,  a
respeito do que estão
sent indo e muitas outras
nem percebem em s i  mesmo
algum desagrado,  apenas
reagem de forma
desapropr iada.
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FALE SOBRE VOCÊ

Parece que hoje em dia há
muitos casais que têm medo de
expor seus pontos mais
vulneráveis diante do outro. Não
se sentem confortáveis falando
de seus medos ou de suas
fraquezas. Também não sentem
que o outro é capaz de
entender o seu lado. Dessa
forma, a confiança não é
cultivada fornecendo muitas
barreiras dentro do diálogo, de
tal forma que a relação não se
torna sincera e autêntica, falta
intimidade! Mas como melhorar
essa intimidade? Procure ser
uma pessoa sincera com você
mesma e em consequência será
sincera com a outra pessoa.
Ninguém quer ser enganado!

COMUNIQUEM-SE

Agindo desta forma o casal
conseguirá ser cada vez mais
íntimo, os dois ficarão cada vez
mais envolvidos um com o outro
e isso fortalecerá o
relacionamento. Quem não
gosta de ser escutado e
compreendido?

QUE JOGO É ESSE?

Mas o que vemos hoje em dia?
Um jogo de quem fica por cima
no relacionamento. Um esconde,
esconde de sentimentos e
desejos. Um descartar a pessoa
antes que ela te descarte,
exatamente quando tudo que se
deseja é a entrega total no
relacionamento. Presenciamos o
término do relacionamento
quando tudo que se buscava era
ser feliz para sempre com
aquela pessoa (e nesta busca
não importa quanto tempo será
esse para sempre). Quanto
sofrimento, não é?
O medo de ser humilhada, de
ser rejeitada faz com que a
pessoa acabe por humilhar e
rejeitar. É triste o fim de um
relacionamento que morre antes
de ter intimidade, que nem
chegou a acontecer de fato!
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É  BEM PROVÁVEL QUE UM DOS

DOIS,  OU OS DOIS FIQUEM MUITO

CHATEADOS E SINTAM-SE

INCOMPREENDIDOS. IMAGINEM

QUANTAS OUTRAS SITUAÇÕES

PODER ÍAMOS CITAR COMO

EXEMPLO.

SEJA UMA PESSOA
SINCERA

Se você é uma pessoa
sincera com você mesma
não aceitará s i tuações
desconfortáveis  ou
desagradáveis  e isso
poderá ser  comunicado ao
outro de forma tranqui la e
suave.  Mas se mesmo ass im
você precisar  passar por
uma s i tuação em
desacordo com o seu
desejo,  pode ser  que seja
poss ível  estabelecer algum
tipo de combinação entre
os dois .

Por exemplo,  o seu amor
precisa i r  a uma festa do
chefe da repart ição e você
não está com interesse em
comparecer ,  e le te diz o
quanto a sua presença é
importante ao seu lado. Se
houver um diálogo,  é
poss ível  que vocês
combinem qual  a melhor
s i tuação,  i r  só ou i rem
juntos e f icar pouco tempo,
ou ainda alguma outra
solução. Quero que
perceba que o mais
importante nestas
s i tuações será a
comunicação,  a int imidade.
Caso contrár io haverá uma
discussão. 
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O QUE É  SER ÍNTIMO?

Muitas pessoas confundem int imidade
com relacionamento sexual .  Mas,  ser
ínt imo é conhecer o outro e permit i r

que ele te conheça com todas as
qual idades e dif iculdades

pertencentes à personal idade de
cada um. Na maior ia dos casais  é

poss ível  ser  ínt imo,  presente e
constante,  mas não posso negar que é
um exercíc io diár io.  Não se consegue

int imidade de um dia para o outro.
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NO ENTANTO, ALGUMAS

PESSOAS APRESENTAM

DIFICULDADES RELACIONAIS,

DE UMA FORMA MAIS AMPLA,

QUE ENVOLVE A MAIORIA DE

SEUS CONTATOS SOCIAIS.

DIFICULDADES EM SE
RELACIONAR

Neste caso pode haver uma
insegurança mais profunda
e baixa autoest ima que
interferem diretamente na
condição emocional  e nos
relacionamentos.  Indico a
psicoterapia para auxi l iar
no desenvolv imento destas
habi l idades.  A ps icoterapia
poderá auxi l iar  na
conscient ização dos
aspectos inconscientes que
estão interfer indo na
qual idade dos seus
relacionamentos.

O psicólogo é um
prof iss ional  que trabalha,
entre outras coisas,  com a
saúde emocional  e suas
dif iculdades nas re lações.
Se você sente que é o seu
caso,  procure um
psicólogo. Você só terá
ganhos neste
acompanhamento.  Espero
que tenha gostado desta
pequena revista.  Escrevi
para você que se
interessou pelo tema. Se
quiser  entrar  em contato
ou comentar basta enviar
uma mensagem. F icarei
fe l iz  em recebê-la.
Um grande abraço,
Ps icóloga Marisa Gaspar
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QUE BOM TER VOCÊ AQUI!
Sou Psicóloga dedicada ao atendimento no consultório
localizado na Praça Saens Peña - Tijuca(RJ). Sou autorizada pelo
Conselho Federal de Psicologia à realizar o atendimento
ONLINE para brasileiros em qualquer parte do país ou morando
no exterior. Realizo atendimentos individuais: adolescentes,

jovens e adultos e participo ativamente do meio acadêmico,

atualizando-me, constantemente, teórica e tecnicamente com o
objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados.

 

Neste momento estou abrindo espaço online para conversar 
sobre as dore, emoções e comportamentos vivenciados nos 

relacionamentos através do projeto “Encontros e Desencontros”.

Tenho como objetivo principal compartilhar conteúdos que 

proporcionem reflexões sobre relacionamentos, 

comportamentos e emoções às pessoas que desejam (re)pensar 
este campo tão importante de nossas vidas.  

 

Minha ideia é escrever sobre estes temas na visão da Psicologia  

         e para isso usarei uma linguagem acessível ao público 

                              que  manifestar interesse nestas leituras.

                                   Todas as revistas estão disponíveis no site
                                             www.praxisanalitica.com
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QUE BOM TER VOCÊ AQUI!

SE VOCÊ RECEBEU ESTA
REVISTA ATRAVÉS DE

UM(A) AMIGO(A) E QUER
PASSAR A RECEBER
TAMBÉM É SÓ SE

INSCREVER NO MEU SITE
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Inscrição clique aqui!

http://www.praxisanalitica.com/
https://www.praxisanalitica.com/copia-encontros-e-desencontros

