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O que fazer quando ele se afasta de você!

Não existe algo pior do que quando o seu namorado começa a se 
afastar de você. Numa relação, isso pode ser o fim de muitos sonhos 
e expectativas! Para aprender a se comunicar e entender o que está 
realmente se passando com seu homem, esse livro promove um 
mergulho na mente masculina e ensina você a desvendar esse mis-
tério. Adquira agora e saiba como agir nessa situação o mais rápido 
possível! Você não vai se arrepender. 

Saiba o que empurra o amado para bem longe de você!

Para a maioria das mulheres, uma das piores coisas que um homem 
pode fazer, do ponto de vista de um relacionamento, é passar a ig-
norá-las por completo. O ato de ser ignorada é o pior pesadelo de 
uma mulher, porque isso basicamente deixa a mulher sem se achar 
capaz de fazer algo em relação a essa realidade. 
 
Ou seja: muitas mulheres ficam impotentes em relação ao homem 
que a está deixando de lado, de forma que muitas vezes começam 
a surtar ou ficam aos pedaços sob a pressão de tentar descobrir o 
que está dando errado. Some a isso a quase inexistente ou nenhu-
ma comunicação com seu homem sobre essa realidade.
 
Isso significa que a função principal que você precisa para enten-
der o seu namorado, a situação e o relacionamento, está destruída. 
Que função é essa? A comunicação, claro! O que os fatores da de-
sistência vão ensinar é isto: 
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você vai aprender o que leva um homem a se distanciar de uma 
mulher, o que fazer sobre isso e como prevenir para que isso não 
aconteça no futuro.
 
Ao entender porque um homem se afasta você, em primeiro lugar 
você não vai mais se sentir impotente, mas sim aprender a como 
usar o fator da desistência a seu favor para te ajudar a passar por 
isso e por qualquer atitude de distanciamento. 

Então, preste atenção daqui em diante: tudo que será dito aqui vai 
fazer toda a diferença no relacionamento entre um homem que se 
comunica e está aberto para você.

Saiba o que faz com que ele se afaste de você!
 
Este é basicamente um Guia para a mente masculina, pois mostra 
exatamente o que está acontecendo quando um homem começa 
a se afastar e, dessa forma, faz com que você entenda o que está 
acontecendo realmente para trazê-lo de volta para você.
 
A primeira coisa que você deve aprender sobre a realidade do dis-
tanciamento de um homem é:
 
PASSO 1: Os homens nunca se distanciam sem motivo. Então, quais 
podem ser esses motivos? Bem, embora possa parecer como se 
houvesse um bilhão de motivos para que um homem, de repente, 
deixe você de lado, você pode se surpreender ao saber que há real-
mente apenas duas razões para esse afastamento. 



4     www.expertnoamor.com.br O que fazer quando ele se afasta de você

FATOR DE DESISTÊNCIA 1: Isso quer dizer que ele está lidando com 
algo intrapessoal, que não se refere ao relacionamento. Portanto, 
não é um problema que está relacionado a você ou à sua relação, 
de maneira direta.  Imagine, por exemplo, que você está com a gar-
ganta está inflamada. Você se sente tonta e sua cabeça está giran-
do. Você só quer deitar na cama e descansar um pouco. Você mal 
consegue ficar de pé, quanto mais dar atenção ao seu namorado.
 
Diante desta circunstância ele deveria se culpar por isso? É algo que 
ele tem alguma culpa ou controle sobre? Obviamente que não. Não 
foi culpa dele se você ficou doente. Não é nada pessoal contra ele e 
também não é nada que ele fez que causou o cenário atual.
 
Às vezes, coisas podem acontecer com um homem, ele vai querer 
tempo e espaço para poder lidar com essa situação. Neste caso, 
não tem absolutamente nada a ver com você. Você não é culpada 
por isso, porque você não fez nada de errado! Portanto, devido à 
natureza de como essa situação pode afetar o seu homem, ele vai 
precisar de mais tempo e espaço para lidar com a situação.
 
Neste caso, muitas mulheres usam o seu lado maternal e passam 
a tratar seus homens como crianças com a intenção de ajudar. É 
uma questão de instinto. Você faz o que gostaria que fizessem para 
você quando está mal, mas isso funciona diferente para os homens. 
Você tenta fazer o que acha que é certo, mas quase sempre causa 
mais problemas e afasta ainda mais o seu homem. E isso nos leva 
ao meu próximo ponto:
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FATOR DE DESISTÊNCIA 2: ele está lidando com algo extrapessoal, 
que não se refere ao relacionamento. Isso se refere à relação de um 
homem com algo externo a ele, neste caso, significa você. Significa 
que ele está lidando com algo que você está causando.
 
O fato de um homem querer lidar com um problema potencial pode 
parecer infantil, mas saiba que existe uma razão para um homem 
querer se afastar. Veja bem, um homem pode lutar por algo ou cor-
rer de algo, mas ele nunca poderá fazer os dois. Então, há sempre 
uma escolha acontecendo dentro de um homem: escolher se quer 
ou não lutar por algo. Mas a questão é que a maioria dos homens 
não quer lutar por algo, pois isso requer energia emocional, e isso 
os afasta da força deles por estarem investindo em algo que eles 
sabiam que seria difícil. É por isso que os homens quase sempre 
escolhem uma resposta de fuga.
 
Uma resposta de fuga sugere que, ao estar diante de adversidades, 
a adrenalina sobe e você ou fica e luta por algo ou corre o mais rápi-
do possível para evitar o problema. Agora, quero que você aprenda 
isso o mais rápido possível que um homem quase sempre busca o 
caminho mais fácil quando se trata de uma escolha entre algo difícil 
ou algo fácil em um relacionamento.

Isso significa que, se um homem que está tendo um problema ex-
trapessoal, ele vai escolher a forma mais fácil de lidar com o proble-
ma, entendeu? Mas é aqui que as coisas ficam complicadas, porque 
tem um segredo sobre os homens que muitas mulheres não sabem: 
os homens procuram evitar seus sentimentos secretamente.
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Sentimentos para você, como uma mulher, são tipicamente vistos 
como os naturais. Você os usa para compartilhar, comunicar e com-
preender o mundo ao seu redor, e você os usa especialmente quan-
do se aproxima de seu relacionamento para avaliar como deve re-
agir ou atuar nele.
 
Se, por exemplo, você está se sentindo triste em uma relação, você 
vai usar este sentimento para avaliar como deveria reagir. Então, 
você poderia demonstrar para o seu companheiro o que tem deixa-
do você triste. Assim, você compartilha seus sentimentos com ele e 
comunica com algo que você gostaria que ele compreendesse.
 
Então, como uma mulher, você se sente bem, comunicando através 
das emoções. Os homens, por outro lado, não se sentem da mesma 
forma. Na verdade, eles se sentem péssimos tentando se comuni-
car e compreender com base apenas nas emoções.
 
Por que isso acontece? Bem, está tudo na programação mental do 
homem. Bem, os homens são programados para serem lógicos. Mas 
não apenas isso. Os homens são realmente atrelados a esta reali-
dade desde o início, já que foram ensinados desde o nascimento a 
não serem muito emocionais.
 
Agora, isso pode te ofender um pouco, mas infelizmente é a reali-
dade social: os homens são ensinados que agir usando as emoções 
significa que estão agindo de uma forma não muito masculina. Os 
homens são “ensinados” a deixar esta realidade por conta das mu-
lheres. Eles estão, deste modo, reprimindo seus sentimentos para 
gerenciá-los de uma forma completamente diferente das mulheres.
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Mas isso não significa que os homens não têm permissão para sen-
tir. Os homens sentem, mas estão autorizados a expressar emoções 
de forma limitada. E se um homem deve segurar suas emoções, re-
velando apenas ligeiras frações delas, por isso não parece ser muito 
emocional.
 
Veja bem: se um homem se tornasse um grande bebê chorão do 
nada, fechando a cara porque algo o deixou chateado, as pessoas 
realmente o levariam a sério? E você? É por isso que os homens 
estrategicamente reprimem suas emoções. Os homens fazem isso 
para manter a imagem que eles têm de si mesmo, o que faz com 
que se sintam validados como um homem com H maiúsculo.
 
Os homens aprendem a valorizar o respeito em uma escala extre-
mamente alta, de forma que se tivessem que escolher entre respei-
to e amor, eles escolheriam o respeito. O respeito garante que a sua 
integridade fique intacta e que eles não sejam vistos como motivo 
de chacota emocional. Amor, no entanto, não dá a garantia dessa 
realidade para um homem.
 
Então por que eu estou dizendo tudo isso, e o que tudo isso tem a 
ver com o fato de um homem se afastar? Veja bem, evitar os senti-
mentos secretamente, na verdade, leva os homens a se afastarem 
quando estão pressionados emocionalmente. Como notamos, os 
homens estão em um nível diferente quando se trata de sentimen-
tos. 
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Eles são ensinados a não liberar suas emoções: isso significa que 
todas as emoções devem ser reprimidas, como se fosse um vulcão, 
em que as emoções aumentam e aumentam, até que explodem.
 
Portanto, os homens não explodem como as mulheres. Quando 
um homem explode emocionalmente, ele se afasta e se volta para 
o seu interior, projetando, assim, seus sentimentos internamente. 
Uma mulher, no entanto, procuraria companheirismo e demonstra-
ria isso projetando seus sentimentos.

O melhor exemplo para descrever este fenômeno é imaginando 
quando você está se sentindo mal, por exemplo. Se isso acontecer, 
provavelmente vai querer alguém para apoiá-la e confortá-la. Mas, 
quando um homem sente-se mal, ele quer espaço e tempo para 
ficar sozinho. Os homens são vistos como fracos se eles demonstra-
rem seus sentimentos, e odeiam se sentir assim. Por isso preferem 
uma abordagem lógica. Neste caso, significa que um homem não 
deixa suas emoções ditarem o resultado de suas emoções ou ações. 

Se o homem está tentando resolver uma questão intrapessoal, 
como mencionado, este é um problema que não tem a ver com 
você. Alguns exemplos desses problemas incluem, mas não são li-
mitados, às vezes que o homem:
 
· Está com um problema relacionado ao trabalho que está deixando 
ele estressado;
 
·  Ele está tentando trabalhar em uma falha pessoal que o incomo-
da;
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·   Está com problemas financeiros;
 
·  Não está se sentindo bem o suficiente como um homem, porque, 
talvez não seja capaz de fornecer tudo para a sua família, ou sua 
vida, o que ele quer ser capaz de fazer.

Basicamente, esses exemplos de distanciamento pessoal significam 
que se há algo que ele não tem uma solução. Então, esse problema 
vai pairar na mente dele até que descubra uma maneira de solucio-
ná-lo. Você percebe que os homens odeiam ficar presos a um pro-
blema em que se sintam impotentes, indefesos ou perdidos. Eles, 
no mínimo, precisam sentir que algo está sendo feito em relação ao 
problema ou que algo poderia ser feito para resolver essa questão.
 
Mas nem todo problema é tão simples de se resolver. Às vezes uma 
solução imediata é difícil de descobrir. É por isso que os homens se 
distanciam de você. Mais uma vez não tem nada a ver com você, 
mas é algo que você precisa saber e ter em mente, porque afeta 
você profundamente.
 
Nesses casos, você vai perceber que um homem se afasta sem re-
almente dizer seu motivo real. Por outro lado, existem alguns sinais 
de que um homem está se distanciando por uma questão interna. 
Aqui estão alguns deles:
 
. Ele não avisa verbalmente que isso vai acontecer ou está aconte-
cendo;
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· Nenhum sinal físico aparente sugere que ele estava de fato lutan-
do, exceto vê-lo se afastar de você;
 
· Ele fica mais introvertido do que o normal;
 
·Ele conversa bem menos e começa a dar respostas extremamente  
curtas;
 
· Ele falha ao se comprometer com qualquer coisa que você diga, e
ele não escuta mais nada do que você diz;
 
· Ele se retrai e precisa de espaço pessoal, muito mais que o habitual. 
Se você tocá-lo ou chegar perto dele, ele fica sarcástico ou irritado.
 
. Ele se irrita facilmente, e torna-se impaciente com você, mas nunca
explica por que, mesmo se você perguntar a ele se é algo que você
fez de errado;
 
· Quando você tenta encontrar respostas, ele fica bravo com você e 
afasta você ainda mais, ao ponto de até exigir ficar sozinho;

· Ele não consegue dar atenção para mais de uma coisa por vez, o
que significa que você está mais propensa a ser ignorada e evitada;
 
· Quando você pergunta a ele se é algo que você fez ou disse, ele 
não consegue deixar claro, ou ele só lhe diz que não é nada que 
você fez, mas ainda não consegue dizer o que o incomoda tanto;
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·Você percebe que ele tem dificuldades para rir ou apresentar quais-
quer emoções fortemente positivas. E, situações que normalmente 
o acalmavam, agora, o deixam irritado.
 
Então, o tema principal aqui é quando se trata do período de dis-
tanciamento intrapessoal do homem: 

A) um homem vai evitar explicar seu comportamento ou o propósi-
to por trás dele; 

B) Um homem vai ficar irracionalmente irritado, mesmo com as coi-
sas que normalmente confortavam ou ajudavam ele; 

C) Um homem vai ter mais e mais diálogo interno e cada vez menos 
externo, mesmo quando você tentar obter respostas.
 
A razão pela qual um homem se distancia quando ele está lidando 
com problemas intrapessoais é que está tentando resolver o pro-
blema, pois a ideia desse problema fica rondando na cabeça dele, e 
isso vai levar ele a um estado mental que busca uma solução.
 
A pressão emocional vai acumular, enquanto ele tenta trabalhar o 
problema. A razão, portanto, pela qual um homem se afasta nes-
ses momentos, é porque ele só pode lidar com uma coisa de cada 
vez neste momento. É por isso que ele se afasta de você, porque 
ele não consegue lidar com esta intensa batalha interna que está 
acontecendo, nem com suas necessidades emocionais, desejos e 
preocupações ao mesmo tempo.
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O que piora as coisas é que esse comportamento muitas vezes as-
susta as mulheres, então elas tentam conseguir respostas, pois per-
cebem que ele começou a agir de maneira estranha de repente. 
Neste momento, um homem vai se sentir pressionado a vai se afas-
tar ainda mais!

É por isso que um cara fica irritado e se vira contra você. E quanto 
mais você tentar ajudar ele, ou quanto mais tentar conseguir uma 
explicação dele, mais ele vai se afastar.
 
O que acontece neste momento é que você se torna um motivo 
para distanciamento, porque você se torna o objeto que pressiona 
ele, sem que ele consiga controlar. Então, ele a limita para que essa 
pressão não seja capaz de atingi-lo em um nível mais profundo ain-
da.
 
Mas isso não é algo que você, como mulher, deva levar para o lado 
pessoal. Muito pelo contrário! Essa tormenta não significa que um 
homem não goste de você ou não aprecie o fato de que você sim-
plesmente só quer saber o que está havendo. Isso apenas significa 
que o seu homem precisa de espaço para respirar. Ele precisa de 
um espaço pessoal.
 
O que exatamente é esse espaço pessoal?
 
O espaço pessoal é um tipo de espaço que o homem precisa em 
um relacionamento quando ele está lidando com um problema que 
não tem a ver com a parceira. O espaço pessoal significa que você 
dá a ele um espaço para ele trabalhar em seus problemas pessoais, 
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sem se intrometer ou invadir o espaço dele, seja emocionalmente 
ou fisicamente, porque o seu homem precisa desse momento a sós 
com ele mesmo.
 
Este espaço é importante quando o homem está passando por um 
problema intrapessoal e, para não sobrecarregá-lo emocionalmen-
te ou fisicamente, você deve respeitar os limites que ele estabele-
ce, mesmo que eles pareçam irracionais.

Por que você deve fazer isso? Bem, novamente, ele só pode lidar 
com UMA coisa de vez nesse estágio e o problema intrapessoal vai 
sempre se sobressair sobre qualquer coisa na vida dele.
 
Eu sei que pode soar egoísta um homem priorizar um problema 
intrapessoal acima de qualquer outra preocupação mas, para lhe 
ajudar a ter uma perspectiva, eu quero que você imagine que es-
teja com uma dor extremamente forte na sua perna esquerda, por 
exemplo.
 
Agora, imagine que o seu companheiro venha até você, dizendo 
que ele precisa que você se levante e faça algo para ele. Você sabe 
que movimentar a sua perna vai lhe causar uma dor insuportável e, 
ainda assim, o seu companheiro continua a te pressionar para que 
você se levante, fique de pé e comece a andar. O que você acha que 
vai acontecer depois? Você vai dar ouvidos a ele ou você vai querer 
que ele a deixe sozinha? Bem, neste exemplo você provavelmente 
vai querer que ele pare encher o saco, não acha?
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Bem, a razão principal é porque você está tendo problemas que 
você não pode resolver imediatamente, e ele está vindo até você e 
pedindo que você faça algo que não pode fazer naquele momento 
devido ao problema físico que possui.
 
Logo, é a mesma coisa que acontece quando os homens estão li-
dando com um problema intrapessoal. Muitas mulheres querem 
dar uma de mãe e resolver o problema que aflige o seu homem 
a qualquer custo, mas acabam apenas os sufocando. Elas querem 
que seus homens estejam abertos para falar sobre esse problema, 
mas essa realidade para eles é exatamente como pedir a ele para 
ficar de pé em um pé só e fazer algo que vai ser doloroso.
 
Sei que isso soa estranho e que você deve estar pensando que se-
ria muito mais fácil se o cara resolvesse falar sobre isso de uma vez 
por todas, ao invés de guardar as emoções para si; mas veja bem, 
os homens não se sentem bem falando de seus problemas, espe-
cialmente problemas intrapessoais. É por isso que eles quase nunca 
explicam o que

está acontecendo, nunca dizem para você o que está errado ou ten-
tam sugerir que algo está errado também.
 
E é por isso que muitas mulheres começam a se culpar durante esse 
momento, porque o homem não comunica que o motivo para o 
distanciamento dele não é culpa dela, e ela não consegue tirar nem 
uma palavra dele sobre o que realmente o está incomodando.
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Mas deixe-me esclarecer uma coisa para você sobre esta realidade: 
os homens não fazem isso para machucar você, e eles definitiva-
mente não fazem isso para que você se sinta culpada. Eles fazem 
isso para evitar se sentirem pior e não comentar sobre os sentimen-
tos dele com você. Eles se afastam não apenas para eles mesmos, 
mas para o seu bem também. Eles sabem que, se eles começarem a 
contar o que está acontecendo de errado, você vai querer oferecer 
ajuda, conselhos, soluções e muito mais.
 
Mas eles não querem isso de você. Eu sei que isso soa muito rude, 
mas é por isso os homens evitam falar sobre o que está acontecen-
do de errado. Eles não querem as suas soluções. Eles não querem 
que você apareça e resolva isso por eles.
 
Bem, isso tira toda a capacidade de um homem. Veja bem, os ho-
mens se sentem bem quando eles resolvem problemas, quando eles 
consertam as coisas por conta própria. Eles não se sentem como 
um homem quando outra pessoa tenta consertar tudo para eles.
 
Homens sentem a necessidade de se posicionarem como líderes. 
Um homem tem que ser capaz de resolver seus problemas e usar 
a lógica razoavelmente para se tornar um líder e um provedor. Isso 
faz um homem se sentir poderoso e no controle. Isso faz com que 
ele se sinta como um homem.
 
Um homem quer que sua companheira respeite os limites dele e 
seu espaço pessoal. Ele quer que a mulher reconheça que isso é 
algo que ele precisa, mas ele não pode fazer isso se ela ficar gruda-
da nele o tempo todo.
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Eu sei que esse tipo de comportamento emocionalmente frio a dei-
xa fora de si. Os homens também sabem disso, mas nesse momento 
um homem não pode ajudá-la. Nesse momento, o homem não tem 
espaço para ponderar outras emoções além das que ele está tendo 
que lidar internamente. Isso significa que ele não tem tempo, paci-
ência ou compreensão para qualquer outra coisa emocional. É por 
isso que os homens ficam irritados durante esta fase de resolução 
de problemas intrapessoais.
 
Eles se afastam porque seus sentimentos já estão demasiadamen-
te intensos para lidar e, de novo, porque o seu limite emocional é 
extremamente baixo. De maneira alguma um homem pode lidar 
internamente com as emoções da mesma forma que você. Então, 
apenas lembre que só porque você pode lidar com algo emocio-
nalmente e só porque você valoriza compartilhar esse tipo de sen-
timento, isso não significa que um homem consiga fazer o mesmo.
 
Então, agora você sabe do fato de que seu homem está passando 
por emoções muito intensas e que não têm nada a ver com você ou 
com o relacionamento. E ele precisa resolver isso por conta própria, 
em particular. Mas isso pode entrar em conflito e contradiz tudo o 
que uma mulher deseja, especialmente a partir do ponto de vista 
de um relacionamento.
 
Bem, como mencionei anteriormente, sendo uma mulher, você en-
tende que compartilhar os sentimentos é a melhor maneira de es-
tar em contato com o mundo. Se um homem, de repente, para de 
se comunicar, isso significa que você é deixada de lado. 
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E, se você tenta descobrir o que está havendo de errado, acaba cul-
pando a si mesma enquanto busca uma resposta para o distancia-
mento dele. O que isto significa é que haverá um conflito e você vai 
tentar encontrar o equilíbrio em seu próprio mundo, porque agora 
o seu homem vai ter efetivamente puxado o seu tapete sem qual-
quer tipo razão aparente. A tendência, quando isso acontece, é que 
você se sinta frustrada e até mesmo irritada com ele,  e dê um gelo 
seu companheiro.
 
Mas o que eu quero que você aprenda, no entanto, é que você não 
pode fazer isso. Pode ser difícil, mas eu preciso que você entenda 
isso. Pode parecer confuso, solitário e difícil na melhor das hipó-
teses, mas há uma razão pela qual estou dizendo a você que não 
pode dar um gelo no seu homem neste momento, mesmo que você 
sinta uma forte motivação para querer fazer isso.
 
Por que você não deve dar um gelo no seu homem, se ele faz isso 
com você?
 
Bem, a primeira razão é porque o seu homem só pode lidar com 
uma coisa de cada vez, e ele sempre vai escolher lidar com o pro-
blema interno antes que trate do problema externo. Então, se você 
se afastar dele, ele vai se afastar ainda mais de você. Novamente, 
lembre-se que você não pode pedir para ele ficar em uma perna e 
correr com a perna machucada.
 
Mas há outra razão pela qual você não deve dar um gelo nele tam-
bém. Que razão é essa?
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Veja bem, quanto mais você se afasta dele, mais tempo para re-
solver o problema interno e mais longe ele vai ficar para resolver o 
problema que você criou.
 
Isso significa que o seu homem vai evitar você mais e mais. Isso sig-
nifica que ele vai ignorar você, ficando irritado com você, recusan-
do-se a se comunicar ou explicar a si mesmo. E pior: por um perío-
do ainda mais longo de tempo. Obviamente, considerando a forma 
como este período é difícil para vocês, você vai querer ajudá-lo a 
reduzir a quantidade de tempo que ele precisa para se refugiar.
 
Porém, a chave aqui é ajudar o seu homem a reduzir a quantidade 
de tempo que ele gasta resolvendo um problema intrapessoal, de 
modo que ele possa voltar a se abrir outra vez para compartilhar 
sentimentos com você e amar você da forma que você sempre quis.
 
Eu não posso enfatizar o suficiente como é importante lembrar o 
fato de que o seu homem sempre terá um problema interpessoal 
no nível mais alto de suas prioridades. Porém, posso alertar que 
quanto melhor você lidar com a situação, mais rápido este mesmo 
problema pode ir embora.
 
Veja bem: quanto mais tempo você tenta ajudar seu amado e quan-
to mais você tenta fazer com que ele se explique, dê respostas ou 
mude seu comportamento, mais tempo ele vai resistir. Isso vai fazer 
com que ele se concentre de maneira que não acabe com o proble-
ma REAL.
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Lembre-se também que os problemas intrapessoais são impor-
tantes para ele, mesmo se você achar que não é grande coisa, ou 
mesmo se você pensar que isso não deveria incomodá-lo da forma 
como incomoda, você NUNCA deve dizer que você pensa isso. Isso 
é basicamente como desrespeitá-lo pelo mesmo motivo daquela 
dor imaginária na perna, e é como se você risse dele por estar com 
essa dor. Ele não pediu para ter aquela dor. Ela apenas está lá inco-
modando, e ele está tentando resolver isso. Portanto, você nunca 
deve fazer piadas sobre isso e nunca deve menosprezar essa reali-
dade. Se for importante o suficiente para que o seu companheiro 
pare, quase que literalmente, com todos os outros prazeres de sua 
vida apenas para lidar com isso, o problema dele é merecedor de 
seu respeito e deve ser levado a sério.
 
Dito isso, há três coisas simples que você deve fazer no momento 
em que o seu homem está tendo um problema intrapessoal. Você 
deve fazer isso porque você quer ajudá-lo a sair disso e não quer 
afastá-lo ainda mais. Essa é a diferença entre o seu companheiro 
ficar cada vez mais distante e irritado com você e ter o seu compa-
nheiro de volta com um nível intenso de apreciação, admiração e 
amor novamente.
 
Então, o que são essas três coisas que você deve fazer quando o 
seu homem está lidando com um problema intrapessoal? Há três 
passos que você deve seguir:
 
Passo 1: Não leve para o lado pessoal. Isso é basicamente como 
uma oferta de paz. Quando você culpa a si mesma ou a ele, é como 
se tentasse apagar uma fogueira com gasolina. 
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Ele tem um problema para resolver. Simplesmente aconteceu e 
você deve reconhecer o fato de que ninguém é diretamente res-
ponsável por isso.
 
Você não disse ou fez nada para causar isso. Na verdade, você tem 
sido ótima, mas isto está fora do seu alcance. Mais uma vez, isso 
não é nada contra você diretamente, ele só precisa ter esse espaço 
para lidar com si mesmo, para se sentir bem como um homem.
 
Isso significa que você não deve começar a perguntar a ele se foi 
algo que você disse ou fez que o levou a se afastar. Isso significa que 
você simplesmente aceita que realmente não tem nada a ver com 
você e, portanto, consegue se desprender de qualquer ideia de que 
poderia, de alguma forma, ser a culpada.
 
A última coisa que o homem quer é que você comece a culpar a si 
mesma, para ele ter outra carga emocional. Ele também não preci-
sa que você venha para culpá-lo por fazer algo que ele sentia que 
tinha que fazer.
 
Nenhum homem quer ser acusado por ser um homem ou por se 
comportar como um homem, nem querem ter que enfrentar uma 
tempestade de culpa quando eles já estão emocionalmente angus-
tiados.
 
Passo 2: Dê ao seu homem o espaço pessoal que ele precisa. Isso 
significa que você deve se afastar emocionalmente e fisicamente. 
O que quero dizer com isso? Você não deve ir atrás do seu homem 
neste momento. Você realmente se afasta, mas você se afasta ape-
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nas da projeção de qualquer necessidade pessoal sua sobre ele, 
não importa o quanto você possa querer ele naquele momento, 
porque até o momento em que o problema intrapessoal dele for 
resolvido, ele não será capaz de seguir em frente por você da forma 
como você precisa dele.
 
Portanto, o segredo aqui é pegar leve com ele e tentar gerenciar 
algumas de suas necessidades pessoais. Para tornar mais fácil fazer 
isso, lembre-se de tempos em tempos que o seu homem está fa-
zendo o seu melhor, mas que precisa de algum tempo para resolver 
o problema, antes que ele possa voltar e ajudá-la outra vez. Lem-
bre-se que isso não é pessoal, e que normalmente ele não tenta 
ajudá-la com seus problemas.
 
Eu sei que às vezes quando um homem se afasta, a mulher pode 
acabar se sentindo tão magoada que o resultado é que fique extre-
mamente carente depois disso. Para ajudar a conter um ataque po-
tencial de carência, quando você perceber que o seu homem está 
se afastando por um motivo intrapessoal, você deve se lembrar e se 
motivar para não projetar essa necessidade em seu homem.
 
Ele ficará mais do que feliz ao lidar com suas necessidades depois 
que resolver o seu próprio conflito interno mas, até lá, mais uma 
vez, ele estará incapaz, portanto, se distanciará de você.
 
Ao fazer isso, você mostra ao seu homem que o respeita quando 
ele está mais vulnerável e mais precisa disso. Esse respeito mostra 
a sua maturidade emocional e, ao dar espaço para ele, fica extre-
mamente agradecido por isso.
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Muitas mulheres, infelizmente, não fazem isso e o evitam. Como 
observado, muitas mulheres vão sentir começar a pressioná-los 
ainda mais para não deixá-las. Esse tipo de comportamento faz 
um homem se sentir completamente mal compreendido e sozinho 
quando, na verdade, apenas precisa que você entenda que ele só 
precisa de um tempo e de um espaço só dele. Ele precisa que você 
entenda, também, que não é sua culpa também.
 
Ele simplesmente precisa que você respeite o fato de que ele tem 
problemas pessoais também, e que às vezes ele precisa de espaço 
para lidar com isso, e que isso é algo que ele deve fazer como ho-
mem para encontrar um propósito e se sentir valorizado.
 
Respeitando essa realidade, você vai ajudar o seu homem a se sen-
tir extremamente conectado com você. E isso também ajuda o ho-
mem a ver você como uma mulher de alta qualidade, porque mui-
tas mulheres não são exatamente capazes de se afastar quando elas 
sentem que o homem está se afastando.
 
Mas lembre-se: se afastar não é a mesma coisa que desaparecer. 
Ele não está te deixando, está apenas deixando a realidade externa 
para lidar com algo interno. Lembre-se que ele não foi embora, ele 
ainda está aqui e vai voltar quando você finalmente der um espaço 
para ele fazer isso.
 
PASSO 3: Ofereça-lhe conforto para ele saber que você ainda está 
ali para apoiá-lo, caso ele realmente precise de ajuda externa. Como 
uma mulher que se preocupa com o seu homem, você vai querer 
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aparecer, se precipitar e dar uma de mãe nos momentos em que 
você descobrir ou perceber que ele está lidando com um problema 
interno.
 
Você vai se sentir mal por ele. Você vai querer confortar ele. Você 
vai querer ajudar ele de alguma forma. Todas as formas de nutrir 
ideias e pensamentos vai fluir pelas suas veias. Você vai ter que ig-
norar, principalmente, a realidade quando um homem está lidando 
com um problema intrapessoal.
 
Bem, de novo, o seu homem precisa que você respeite o fato de 
que ele precisa resolver os conflitos internos e lidar com isso da 
forma dele. De novo, não é na contra você e as suas habilidades em 
resolver problemas,
mas um homem sente que você está tirando a masculinidade dele 
quando tenta fazer tudo por ele. Ele precisa sentir que ele tem al-
gum valor. Ele precisa sentir que é capaz, que é útil e que ele tem 
poder como homem.
 
Em primeiro lugar, o que faz dele um homem são todos esses senti-
mentos que estão sendo validados. É quando isso acontece que um 
homem pode sentir que ele é realmente um homem de verdade. 
Não é apenas sobre ele ser fisicamente um homem, mas também  
sobre ele se sentir internamente como um homem.
 
É  por isso que é tão importante respeitar o espaço e a habilida-
de dele de resolver problemas, e não tentar fazer isso por ele. Isto 
significa que, mesmo que você queira sufocá-lo, dar uma de mãe 
e consolá-lo deve ser evitada. Você pode recompensá-lo da forma 
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que você quiser, e desejar para o contentamento do seu coração, 
uma vez que seu homem tenha resolvido seu problema intrapesso-
al, mas ele vai achar que é extremamente irritante, perturbador e 
até mesmo rude se você tentar fazer isso enquanto ele estiver ten-
tando resolver um conflito interno.
 
Mais uma vez, ajude-o a validar seu ego masculino, da maneira cer-
ta, quando ele estiver vulnerável, dando-lhe espaço e respeito para 
resolver o problema por conta própria. A razão pela qual você deve 
fazer isso é para não parecer que você está tentando forçar sua 
mão amiga. Mais uma vez, você nunca pergunta se ele quer ajuda. 
Você nunca sequer a oferece.
 
Você acabou de chegar e se intrometeu nos problemas dele, sem 
sequer considerar o que ele realmente queria. Isso é igual quando 
uma mãe força uma criança a comer, mesmo depois do segundo 
prato, quando a criança está nitidamente satisfeita. Mas a mãe fala: 
“não, vamos, só mais um pouquinho. Eu não quero que você sinta 
fome mais tarde!”
 
Enquanto isso, a criança está agitada quando percebe que a mãe 
não entende que ela realmente estava cheia, e que isso simples-
mente não se importa para a mãe, pois ela só quer se sentir valida-
da no papel de mãe... mas às custas das emoções e sentimentos de 
seus filhos.
 
Então, você não quer ser assim. Você não quer ser a “mãe” da re-
lação com o seu homem. Ele não quer uma mãe. Ele já tem uma! O 
seu trabalho é não tentar forçar o seu homem a comer, você ajuda 
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ele, conforta ele e dá suporte. Ele sabe que você já está ali. Ele sabe 
que você é capaz. Ao se distanciar, ele não está tentando te causar 
nenhuma dúvida sobre sua habilidade de fazer e resolver as coisas, 
mas apenas pedindo que você respeite as habilidades dele de fazer 
isso sozinho. Isso não significa que você não possa oferecer uma 
ajuda ou suporte. Isso significa que você não pode despejar um ní-
vel de preocupação sobre seu homem. Você só deve oferecer isso 
nesta fase, e deve deixar seu homem saber que você está ali, mas 
não deve tentar forçá-lo a nada.
 
Então, como você mostra ao seu homem que você quer oferecer 
um nível de apoio, conforto e até mesmo ajudá-lo no que ele dese-
jar? Você O LEMBRA que você está disponível e deixa assim. Como 
você lembra o seu homem de que você está ali para ajudá-lo dar 
apoio e conforto? Você simplesmente afirma isso: “Eu só quero que 
você saiba que eu estou aqui se precisar de mim. Eu vou dar um 
espaço para você agora, para deixar você resolver tudo, mas sai-
ba que estou aqui para o que você precisar.”
 
Você deve indicar claramente a seu homem porque é que você está 
tomando espaço. No passo dois eu disse que você deve dar a ele 
um espaço próprio, mas a finalização de todos os passos é onde 
você realmente se comunicará verbalmente com seu homem. Você 
vai dizer que: 

A) você respeita os limites e as necessidades dele e que você enten-
de ele;
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B)  você não está punindo ele com espaço, mas está tentando aju-
dá-lo, assim, ele não tem que se sentir como se você estivesse bra-
va com ele, mas ele vai entender que você realmente se importa e 
está apenas preocupada.

C) você está lá se ele realmente precisar dos seus conselhos. É ba-
sicamente um fator confortante que o ajuda a se sentir à vontade 
agora, ao tomar tempo para resolver o seu problema, sem ter que 
se preocupar se você vai realmente ajudá-lo a fazer isso.
 
Se você não se comunicar verbalmente como o seu homem, de 
novo, ele NÃO vai entender a mensagem que você está tentando 
passar. Ele vai presumir que você está apenas se afastando para seu 
próprio benefício.
 
Lembre-se que os homens não leem mentes! Ele não vai magica-
mente entender a mensagem do porquê você está se afastando se 
você não deixar ele saber os verdadeiros motivos para isso.
 
Você também deve ser cuidadosa ao explicar suas razões para que 
você não se culpe pelas ações dele e, assim, não ficar dando voltas 
com explicações. Faça isso de maneira direta para que ele saiba que 
você não vai sobrecarregar ele emocionalmente. Uma vez que você 
faz isso, o seu homem vai estar capacitado para resolver o problema 
dele de uma forma muito mais rápida, porque você efetivamente 
vai ter dado o espaço que ele precisava e poderia ele se concentrar 
e encontrar uma solução efetiva.
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É importante perceber que isso não significa que o seu homem vá 
consertar o problema em cinco minutos depois que você seguir es-
ses  três passos. Você deve ser paciente depois disso. O que você 
precisa saber sobre isso é que quando o problema for resolvido, o 
seu homem vai voltar para você e vai te dizer o que estava errado.

Isso significa que você não precisa pressioná-lo para ter explicações 
ou respostas porque ele vai te responder assim que ele tiver re-
solvido o problema. Eu sei que pode ser irritante ter que esperar 
uma resposta ou explicação, mas isso é porque você deve, de novo, 
aprender a não levar para o lado pessoal. Ele vai ficar muito mais 
propenso a te explicar tudo depois de resolver tudo.
 
Porque os homens esperam até que tenham resolvido o problema 
para explicar as coisas?
 
Bem, eles não se sentem confortáveis em falar sobre algo que eles 
sentem ser tão intenso até que tenham resolvido essa questão. Uma 
vez que a mesma é resolvida, eles ficam mais confortáveis com o 
problema, porque isso não os corrói por dentro. Falar sobre isso é 
fácil depois de resolver o que estava acontecendo, porque agora 
eles têm clareza sobre isso.
 
Lembre-se que o homem esconde seu lado emocional lógico duran-
te o momento em que está resolvendo o problema, como proble-
mas intrapessoais. Isso significa que ele não pode falar sobre como 
ele se sente sobre algo ou sobre como aquela coisa está fazendo ele 
se sentir naquele momento. Ele deve ter suspendido a habilidade 
de fazer isso, o que explica porque muitos homens falham misera-
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velmente em responder uma mulher quando elas perguntam a eles 
o que está acontecendo e o que está errado. É  por isso que eles 
dão respostas curtas e, às vezes, usam apenas uma palavra, até que 
sintam que aquele problema esteja, de fato, resolvido.
 
É  claro que um cronograma de quando essa preocupação ou pro-
blema intrapessoal vai ser resolvido é outra história. Mas para isso 
não há realmente nenhuma resposta clara. Isso pode depender 
completamente do tipo de problema intrapessoal que o homem 
passa. Por exemplo, um problema financeiro pode demorar um 
pouco para um homem resolver, até ele sentir que a preocupação 
em si pode ser, no mínimo, gerenciada.
 
Às vezes, um homem terá de enfrentar um problema que não tem 
uma resolução imediata, e nesses momentos, é preciso entender 
que enquanto o homem está à procura de uma maneira de come-
çar a gerenciar o problema, ele não pode explicar o que está acon-
tecendo para você.
 
Então, o homem nem sempre precisa ter uma solução completa. 
Antes ele pode vir até você e conversar sobre algo que está aconte-
cendo. Às vezes ele apenas precisa ver que algo está, pelo menos, 
funcionando para resolver ou torná-lo viável.
 
Isso é tudo que um homem está realmente tentando fazer em sua 
fase de resolução de problemas: ele está tentando tornar viável 
emocionalmente para si mesmo novamente. Uma vez que ele faz 
isso, ele pode acomodar mais abertamente a sua necessidade de 
informação, detalhes e muito mais.
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Portanto, o segredo aqui, mais uma vez, é apenas ser paciente. Às 
vezes não é uma correção imediata, mas entender que esse proble-
ma não é do tipo para sempre. Contanto que você dê para ele um 
espaço particular, compreensão e aceitação durante esse período, 
ele será capaz de resolver qualquer problema muito mais rápido.
 
Novamente, uma vez que o problema é resolvido, ele vai voltar para 
você e vai deixar você saber o que estava acontecendo. A única coi-
sa que você pode fazer é apenas lembrá-lo de que você está pre-
sente se ele precisar de você e, então, manter um nível respeitável 
de distância para provar que você quer dizer o que você diz.
 
Logo, há outro tipo de distanciamento que o homem cria e que você 
deve saber, porque esse tipo é realmente causado por você. Eu disse 
antes que esse tipo de distanciamento é chamado de extrapessoal 
(refere-se ao que está acontecendo externamente ao seu homem). 
Isso significa que se trata de algo que está acontecendo dentro da 
dinâmica do relacionamento em si ou é algo que você está fazendo 
e que está causando o distanciamento.
 
Esse tipo de distanciamento é extremamente mortal, porque quase 
toda mulher faz a coisa errada quando enfrenta isso, piorando ain-
da mais as coisas em seu relacionamento. Ao contrário do distan-
ciamento intrapessoal, não é o tipo que você deve ignorar, evitar ou 
afastar-se.
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Você realmente tem que fazer exatamente o oposto neste caso. 
Mas antes que você possa fazer qualquer coisa sobre esse tipo de 
distanciamento, você deve primeiro entender as causas e, em se-
guida, reconhecer o que está acontecendo.
 
Então o que causa o distanciamento extrapessoal de um homem 
em um relacionamento? Bem, a única causa é quando você reage 
negativamente a alguma coisa. Uma reação negativa significa que 
você projeta suas emoções, sentimentos e pensamentos de forma 
negativa no seu relacionamento ou em seu homem. Isto significa 
que as suas ações estão inadvertidamente afastando o seu homem.
 
Agora, isso não deve ser confundido com a ideia de que você, como 
pessoa, está causando isso. Eu vou explicar: você precisa entender 
que há uma diferença entre você como pessoa e suas ações. Suas 
ações são o que você faz, mas elas não são quem você é. É, portan-
to, importante aprender a entender a diferença, de modo que você 
nem sempre leve as coisas para o lado pessoal.
 
Mas, voltando ao que eu estava dizendo sobre reações negativas, 
você sabe o que isso significa? Se um homem está se afastando 
de você, isso significa que algo que você está fazendo, dizendo, ou 
transmitindo a partir do fim do relacionamento, é inaceitável para 
ele. Da mesma forma, isso é verdade se algo que você está dizendo, 
fazendo ou transmitindo no próprio relacionamento é inaceitável 
para o seu homem também.
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Basicamente isso significa que as suas ações são inaceitáveis para 
um homem. Geralmente essas ações são sempre negativas, contu-
do, um homem nunca se recusa a aceitar um comportamento posi-
tivo. Um homem quase exclusivamente acha o seu comportamento 
ou ações inaceitáveis se as suas ações são negativas.
 
Agora, eu vou ter que explicar o que um comportamento negativo 
é na verdade, porque muitos comportamentos e ações que essa 
mulher assume em um relacionamento são negativos e o problema 
então é: muitas mulheres não percebem que muitas de suas ações 
em um relacionamento são negativas.
 
Eu vou esclarecer isso, mas agora gostaria de esclarecer o que isso 
significa quando digo que um homem está achando suas ações ou 
comportamentos inaceitáveis. Quando digo que algo que você está 
fazendo é inaceitável para um homem, eu não digo apenas que ele 
está tirando isso do nada e decidiu ser completamente teimoso.

No momento que um homem decide que o seu comportamento ou 
ações são inaceitáveis, ele tem tentado quase sempre argumentar 
com você antes. Isso significa que um homem só não atinge um 
nível de aceitabilidade em um relacionamento, se (e quando) você 
está fazendo um ou todos os seguintes tópicos:
 
•   Você se recusa a ouvir os motivos dele, porque você fica na de-
fensiva quando ele tenta falar o que o incomoda no seu comporta-
mento ou ações;
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•   Você não consegue entender a mensagem que ele está realmen-
te tentando transmitir, porque você distorce as palavras dele toda 
vez que ele toca no assunto;

•  Você continua com o seu comportamento;
 
•   Você tentar defender o seu comportamento, porque você discute 
com ele toda vez que ele tenta abordar esse assunto.
 
Basicamente, o tema principal que um homem vê uma ou outra vez 
a partir do tempo que ele chegou a um nível de aceitabilidade com 
você é que você quer basicamente:
 
A)  defender o comportamento;
 
B)  discutir o comportamento; 

E, em seguida,
 
C)  supor que ele deveria entender de onde você está vindo, ao in-
vés de tentar entender de onde ele está vindo.
 
Isso equivale na mente de um homem a você querer fazer tudo 
ser sobre você. Isso significa que isso se torna uma questão sobre 
como você se sente, o que você quer, como você deseja atuar, como 
você quer que as coisas sejam e muito mais. Isso significa que um 
homem começa a se sentir como se ele não pudesse se comunicar 
com você e não pudesse fazer você entender o lado dele.
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Portanto, esse é exatamente o momento em que um homem come-
ça a se afastar, mas ele não faz isso imediatamente. Ele faz durante 
um período de tempo, e adapta esse nível de distanciamento com 
base na sua reação.
 
Quanto mais pesada a sua reação, mais distante o homem vai ficar, 
porque ele vai sentir que tentar discutir qualquer coisa com você é 
inútil, isso se você não quer mesmo ouvir o que ele tem a dizer. En-
tão, do ponto de vista de um homem, ele está realmente dando-lhe 
muitas chances de realmente resolver o problema. Ele até recua na 
esperança de que você vá entender isso e chegar a um acordo com 
o que ele está tentando dizer. Mas, infelizmente, muitas mulheres 
nunca fazem isso quando um homem leva as coisas para os extre-
mos.
 
O que quero dizer com isso? Bem, a maioria das mulheres nunca es-
cuta uma resposta crítica de um homem pelas suas ações ou com-
portamento, depois que ele leva as ações ao extremo. Isso acontece 
porque as mulheres levam essas respostas de maneira tão pessoal, 
que elas não percebem que ele não está atacando, insultando ou 
criticando elas como pessoas mas ele está, na verdade, tentando 
mostrar o comportamento que ele gostaria que mudasse.
 
Isso leva a um ciclo vicioso que é descrito como uma mulher nes-
sa situação acaba ficando na defensiva, argumentando o ponto de 
vista do homem. Então, ela começa a reclamar sobre como seu ho-
mem simplesmente não a compreende. 
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Isso apenas alimenta outro ciclo vicioso em que o homem sente 
como se a mulher estivesse fazendo tudo parecer ser sobre si mes-
ma, onde ela ofusca completamente as suas preocupações ou seus 
sentimentos na relação.
 
Isso significa que a única pessoa que faz coisa errada no relacio-
namento é o seu homem, o que não é uma forma justa de se rela-
cionar, nem uma forma saudável de conduzir um relacionamento. 
Você tem que ser capaz, como mulher, de ter responsabilidade pela 
sua parte no relacionamento e aceitar críticas como resposta. 

E aqui vai a verdade que você precisa entender sobre o seu ho-
mem: eles não transmitem seus sentimentos da mesma forma que 
as mulheres fazem. Se alguma coisa está realmente machucando 
um homem, ele não virá para você e falar: “Ei, essa coisa que você 
está fazendo está me machucando muito. Estou muito triste com 
isso.” 

Isso é como as mulheres falam com os homens. Quando os homens 
se sentem mal, como você aprendeu a realidade do problema intra-
pessoal, tentam resolver o problema usando a lógica. Isso significa 
que eles não vêm até você para dizer como eles estão se sentindo 
da forma como você
espera. Eles vão vir até você e vão te dizer o que eles não gostam, 
e eles podem até dizer o que eles querem fazer para consertar essa 
realidade, mas eles não vão explicar seus sentimentos.
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De novo: os homens odeiam ter que dizer o que eles não gostam do 
seu comportamento ou ações. Eles odeiam ter que dizer que algo 
está errado.

Eles odeiam isso, primeiramente porque na maioria das vezes quan-
do tentam, você não entende de onde isso está vindo; e em segun-
do lugar, odeiam porque querem que as coisas funcionem natural-
mente, assim como você faz.
 
Os homens não gostam de causar problemas. É exatamente isso 
que eles querem quando sentem que tudo faz parte de um grande 
problema. Eles se afastam e se previnem de ficarem emocional-
mente derrubados pelo problema. Esse é outro motivo pelo qual 
os homens se distanciam de um relacionamento. Eles fazem isso 
quando eles sentem que você está sobrecarregando ele demais.
 
Eu falei anteriormente sobre algo chamado de projeção negativa. 
Eu expliquei que quando um homem se afasta é porque está rece-
bendo uma carga negativa de algo. Eu também mencionei no mes-
mo tópico a ideia de que a mulher não percebe que ela está proje-
tando algo negativo, acreditando muitas vezes que ela está fazendo 
algo bom.
 
Gostaria de direcionar duas sentenças para explicar para você exa-
tamente o que isso parece ser e o que isso significa.
 
Quando você projeta algo negativamente, isso significa que você 
está, na verdade, projetando emoções negativas também. Agora, 
emoções negativas não são exatamente o que você pensa. 
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Emoções negativas são quaisquer emoções que causam ou expres-
sam extrema tristeza, ansiedade ou dor. Então, essas emoções po-
dem ser qualquer coisa desde a tristeza, solidão, raiva, sentimento 
de rejeição, inveja.
 
Mas o que eu gostaria que você aprendesse sobre projeções nega-
tivas é que a emoção boa pode se tornar uma projeção negativa, se 
essa emoção está sendo respondida ou preenchida de forma nega-
tiva.
 
A melhor forma de explicar como isso funciona é com um exemplo: 
vamos dizer que num relacionamento você precisa se sentir deseja-
da por um homem. Você valoriza a ideia de que o seu homem acha 
você desejável e você quer que ele queira você e precise de você. 
Você tem um valor fundamental, que é ver valor na sua própria 
aceitação. Agora, muitas mulheres compartilham do mesmo valor 
fundamental. Ou seja, depois de tudo, você deve se sentir um pou-
co amada, um pouco apreciada e um pouco desejada. Como isso 
pode ser ruim?
 
Não é ruim por si só. Veja bem: os homens não se importam com 
essa realidade, pois têm necessidades semelhantes. Mas isso pode 
ser ruim se, por exemplo, você começar a se sentir sozinha e suas 
emoções são causadas quando começa a perguntar ao seu homem 
todos os dias se ele a ama e se ele realmente a acha atraente.
 
Depois você fica ligando muito para ele, apenas para ter a com-
panhia dele de tal forma que ele se sinta oprimido. Você começa 
a tentar passar o tempo todo com ele para tentar se sentir mais e 
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mais amada, apreciada e desejada. Mas com o tempo você começa 
a parecer carente. Agora você pensa que você está fazendo tudo 
certo e estava apenas tentando ter as suas necessidades supridas, 
mas aos olhos do seu companheiro ele está se sentindo sufocado e 
oprimido.
 
Esse é o exemplo de como uma boa intenção ou um bom sentimen-
to pode se tornar uma projeção negativa. Em outras palavras, se 
você tiver necessidade ou desejo, você deve ser cautelosa para não 
fazer essa projeção negativa sobre seu homem, porque ele se sen-
te esmagado pela pressão de tudo. Eu gostaria que você soubesse 
que as projeções negativas são, de fato, a rejeição negativa a algo 
que está acontecendo.
 
Quando você projeta algo em seu homem ou no seu relacionamen-
to, seja positivo ou negativo, você faz isso como reação a algo que 
está acontecendo. As reações negativas que você tem com as emo-
ções que estão acontecendo dentro de você assustam esse cara, 
porque elas quase sempre envolvem projeções emocionais pesa-
das, mas não negativas.
 
Como você vem aprendendo até agora, os homens têm um limite 
emocional muito baixo, por isso há tanta coisa que eles podem lidar 
emocionalmente, especialmente a partir de uma fonte externa, an-
tes que se sintam como se estivessem sobrecarregados.
 
Quando um homem começa a se sentir oprimido, vai se afastar para 
evitar que o gatilho lhe afete. 
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Neste caso, o gatilho é você e o seu comportamento! Assim, um 
homem vai se afastar para não impedir que se sinta oprimido.
 
Desde que disse que o fato de que muitas mulheres são, na verdade, 
desavisadas de que estão reagindo negativamente, gostaria de tirar 
um tempo para apontar algumas reações negativas muito comuns 
e projeções que as mulheres veem como um problema interno.
 
Isso significa que há emoções que acontecem dentro de você e que 
você reage, serão notadas e quase sempre são rejeitadas de uma 
forma emocional. Ou seja, significa que se você está reagindo a isso 
de forma negativa, punindo o seu homem de alguma forma.
 
Há três fatores principais que afetam toda mulher internamente:
 
. Insegurança: isso é basicamente a falta de confiança em si mesma,
de uma forma ou de outra. Suas inseguranças são as situações que
você não está confortável, tendo dúvidas sobre ou está incerta so-
bre si mesma. Isso envolve coisas que você está ou não está segura
dentro de você mesma.
 
· Sua autoestima: esse é o seu auto-respeito e nível de valorização. 
A sua autoestima é basicamente o valor que você atribui a si mes-
ma como pessoa.
 
· Suas necessidades principais: suas necessidades principais são as
coisas que têm valor para você, que melhoram a qualidade de sua
vida, quando cumpridas. É basicamente o que você sente que preci-
sa para ter uma boa vida fora de suas necessidades básicas.
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Então, esses três conceitos não devem ser tratados de forma levia-
na, porque eles têm o poder de afetar cada fibra do seu ser e in-
fluenciam cada aspecto de sua vida, em uma base diária, incluindo 
a forma como você reage com o seu homem, e como você se apro-
xima de seu relacionamento.
 
É por isso que é importante ficar alerta com isso, porque eles quase 
sempre influenciam uma reação emocional negativa. Isso pode soar 
estranho, mas muito raramente você já tem uma reação emocional 
negativa, como resultado de outra pessoa. Quase todo mundo re-
age negativamente a alguma coisa quando sente que qualquer um 
dos três componentes está comprometido.
 
Como exemplo disso, vamos dizer que alguém decidiu categorizar 
os fatores negativamente. Vamos dizer que essa pessoa é comple-
tamente estranha. Talvez ele a chame de idiota. Talvez ele a chame 
de gorda, feia, pobre. Não importa do que essa pessoa a chamou, 
porque isso nunca a incomodaria se você não estivesse segura ou 
confiante de si mesma nessa área.
 
Se alguém a chamar de idiota, por exemplo, e isso incomodar você 
a ponto de sentir necessidade de reagir a isso, você sente a neces-
sidade de provar que não é aquilo. Mas por que você deveria sen-
tir que precisa provar para alguém que você não é aquilo, se você 
acredita que você é inteligente, para começo de conversa?
 
Você não precisaria fazer isso se realmente estivesse segura sobre 
isso. A única razão pela qual você reagiria a algo assim seria se você 
sentisse que um de seus próprios sistemas de crença interna fosse 
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comprometido pela primeira vez. Pode ser um de seus valores fun-
damentais. Poderia ser algo relacionado com a sua autoestima ou 
a uma insegurança.
 
De qualquer forma, se você está reagindo a isso de forma que você 
esteja tentando provar que a outra pessoa está errada, isso signi-
fica que você procura validação da outra pessoa. Portanto, não é 
realmente o fato de que alguém disse algo cruel que o incomoda. 
As pessoas podem dizer qualquer coisa positiva ou negativa, mas se 
você reagir a isso, significa que não é o que a pessoa disse a sua real 
preocupação... é realmente algo mais profundo que está alimen-
tando a sua resposta.
 
De novo, aqueles três fatores que mencionei antes que afetam você 
internamente são quase sempre culpados na maioria das respos-
tas que você tem, mas eles são quase exclusivamente culpados por 
toda resposta negativa que você tiver.
 
Não importa se é um estranho, ou mesmo alguém que você conhe-
ce agora que está respondendo, mas isso fica ainda pior quanto 
mais você conhece alguém.
 
Veja só, quanto mais perto você chegar de alguém, quanto mais 
você começar a esperar que a pessoa entenda, respeite e até mes-
mo reconheça suas três realidades internas! Se você começa a es-
perar que o seu homem, por exemplo, comece a satisfazer suas ne-
cessidades essenciais. Você espera que ele respeite seus valores 
fundamentais também.
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Quando mais você se aproxima de alguém, mais você espera dessa 
pessoa, porque você também revela mais do que a realidade para 
eles como o passar do tempo. E, portanto, torna-se vulnerável a 
essas pessoas. Isso significa que a outra pessoa começa a aprender 
os seus pontos fracos. Dessa forma, elas podem também proteger 
você ou usar isso contra você.
 
A mesma lógica vale para a realidade masculina. Quando você 
aprende sobre as fraquezas dele, você pode ou usar isso contra ele 
ou para protegê-lo. Mas por que eu estou falando isso para você? 
Bem, tudo se volta à sua reação ao seu homem e ao seu relaciona-
mento. É essa reação que faz um homem ficar ou se afastar.
 
É por isso que você precisa prestar atenção. Esses três fatores são 
especialmente relevantes para a situação do seu relacionamento, 
porque podem fazer você se tornar uma mulher extremamente ca-
rente, sem perceber. Eles podem fazer com que você projete nega-
tivamente. No início, dei um exemplo de como você pode querer 
se sentir como uma mulher desejável. Você pode querer se sentir 
amada, querida e desejada.
Este é um núcleo muito comum que muitas mulheres precisam ter. 
Mas algumas mulheres tentam atender a essa necessidade proje-
tando-a negativamente sobre o seu homem.
 
Como elas fazem isso? Você se lembra como mencionei anterior-
mente que as mulheres podem reagir negativamente aos três fa-
tores internos e que esses fatores podem alimentar uma reação 
negativa? Bem, se você tem uma intensa necessidade de se sentir 
amada, querida e desejada, mas você sente que essa necessidade 
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não está sendo atendida, você pode iniciar uma projeção negati-
va em seu homem, fazendo algumas, ou todas as seguintes ações 
abaixo:
 
•  ligar muito para ele;
 
•  passar muito tempo com ele;
 
•  dizer a ele o quanto você precisa dele e o quanto quer estar com 
ele;
 
•  buscar a sua aprovação e atenção qualquer custo;
 
•  precisar ser elogiada e sentir-se ainda mais validada;
 
Depois de um tempo, isso vai fazer o seu homem sentir que você 
é a mulher mais pegajosa do planeta, e que precisa desesperada-
mente do tempo, atenção e afeição dele.
 
Mas você tinha boas intenções! Você só queria ser amada, mas sua 
reação a isso acabou sendo negativa, transformando os homens e 
os afastando.
 
A chave aqui é prestar atenção nas suas principais necessidades e 
o que você vale. Agora, perceba que nem você sabe quais são suas 
principais necessidades! Por isso é importante que comece a fazer 
uma lista das coisas que você sente que você não pode viver sem e 
deve ter conquistar qualidade na sua vida.
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Você deve organizar e priorizar esta lista com base nas coisas que 
são mais importantes, de modo que possa começar a ver exata-
mente o que precisa e quer em um nível muito profundo.
 
É importante fazer isso para você começar a reconhecer quando 
um desses fatores está sendo afetado no relacionamento ou sendo 
atingido negativamente. De novo, não é sobre o que está aconte-
cendo com você o problema, mas ao invés disso é como você reage 
a ele. É por isso que você deve prestar atenção à sua reação e deve-
ria aprender de dentro para fora. Observe cuidadosamente suas re-
ações, especialmente em seu relacionamento, porque haverá mui-
tas vezes em que você vai se sentir reagindo negativamente a algo.
 
Os relacionamentos vão testar cada ação sua, mesmo nos melho-
res dias, e é por isso que você precisa resolver o problema de den-
tro para fora. Você faz isso, ao reconhecer o que é de dentro para 
fora, ao observar seu valor verdadeiro, como você vê você mesma 
e onde está a sua insegurança mais profunda.
 
É importante olhar para as suas inseguranças, porque muitas vezes 
elas vão desencadear respostas negativas em um relacionamento. 
E estamos falando de pontos doloridos, para começar. É importan-
te aprender a reconhecer quando está reagindo com base em uma 
insegurança, de modo que você possa começar a prestar atenção 
às verdadeiras razões por trás de suas reações.
 
Por que você precisa fazer isso? Bem, quando você começa a prestar 
atenção às verdadeiras razões por trás de suas inseguranças, pode 
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realmente começar a ver o que realmente quer. Quando começa a 
ver o que é que você realmente está procurando, você pode, por-
tanto, impedir uma reação intensa. Ao invés disso, pode entregar 
diretamente a sua verdadeira preocupação no relacionamento para 
o seu homem.
 
 O segundo passo para mudar a realidade de que o seu homem não 
sinta a necessidade de se esconder de você vem de como você re-
age externamente à realidade do seu relacionamento. Você pode 
controlar muitas das suas ações internas e mudar como reage ao 
que está acontecendo dentro de você. 

Portanto, existe uma realidade externa que consiste na reação do 
seu homem a qualquer coisa que você faça ou diga. Este é o gatilho 
externo que também vai ter uma reação e uma resposta. É impor-
tante notar que o homem presta atenção em ambas as reações, 
internas ou externas, que você projeta nele.
 
Isso não é algo que eles possam ignorar. Se você está tendo uma re-
ação externa a uma insegurança interna, obviamente ele está per-
cebendo isso quando você projeta isso nele. Porém, os homens pre-
cisam que você saiba lidar com os três fatores internos. Um monte 
de mulheres espera que os homens resolvam os seus três fatores 
internos, mas esse é o seu trabalho. O homem pode ajudar, mas 
não pode consertar nada para você. É por isso que tais projeções 
realmente perturbam os homens, porque isso faz com que eles sin-
tam que você está descarregando a sua carga emocional de novo.
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O motivo pelo qual você deve observar como reage a um homem é 
porque sua reação diz ao homem se está conseguindo ou não lidar 
com isso. Isso é algo que você pode influenciar e controlar, assim 
como controlar as suas reações. Eu sei que haverá vezes em que 
o homem vai testar você. Um homem precisa, nesses momentos, 
que você não se afaste. Ele precisa que você seja mais paciente, 
mais compreensiva, mais calma quando as coisas não estão indo da 
forma planejada.
 
Do ponto de vista de um homem, parece que você não quer assu-
mir a responsabilidade da sua parte na relação, e como se você só 
quisesse culpá-lo. Isto leva a meu ponto seguinte, que é o que uma 
das diferenças PRINCIPAIS entre o distanciamento intrapessoal e 
extrapessoal.
 
Muitas mulheres confundem o distanciamento intrapessoal com o 
extrapessoal. Mas há uma grande diferença entre os dois, incluin-
do a forma como funcionam. Uma das principais diferenças é que 
o distanciamento intrapessoal não é culpa de ninguém, e mais im-
portante, você não fez nada de errado para causar isso. O distancia-
mento extrapessoal, no entanto, é completamente alimentado por 
coisas externas, o que significa que agora é diretamente sua culpa.
 
Há, no entanto, algumas outras diferenças entre os dois tipos de 
distanciamento e, uma vez que você aprende quais são essas dife-
renças, isso vai ajudá-la a reconhecer quando seu homem está se 
afastando por razões pessoais ou por sua culpa.
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Que diferenças são esses?
 
Quando o seu homem estiver se distanciando por motivos extra-
pessoais, ele vai apresentar os seguintes comportamentos:
 
· Ele vai te culpar diretamente por algo, verbalmente, apontando as 
falhas do seu comportamento ou ações, e muitas vezes ele vai dizer 
exatamente o que ele não gosta nisso;
 
· Ele vai perder a paciência com você e com certas coisas com o pas-
sar do tempo;
 
· Ele só permanece irritado com coisas específicas que você está fa-
zendo;
 
·  Ele está fora de si, o que significa que ele é falante, comunica e até 
mesmo responde as suas perguntas;
 
·  Você pode ver ele se afastar muito lentamente e por um longo pe-
ríodo de tempo. Portanto, vão aparecer sinais físicos, como evitar 
certos assuntos, ficar bravo com você com mais frequência e evitar 
falar com você. Ele começa a guardar segredos ou para de se expli-
car;
 
· Ele escuta tudo o que diz de forma agressiva, e pode até torcer 
para que revide para poder usar isso contra você mais tarde. Isso 
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significa que ele está se prendendo a cada palavra que você diz;

 
· Ele entende, mas não a aceita neste momento. Assim, ele poderia 
conseguir o que você está dizendo, ou o seu raciocínio, mas ele sim-
plesmente se recusa a aceitar;
 
· Quando perguntar a ele se é algo que você fez ou disse, ele diz di-
retamente que isso era algo que você fez ou ele fica irritado, outro 
indicador de que sim, era algo que você fez. Ele vai estar irritado 
com você, e não se o que você está fazendo é algo errado, e você 
ouvirá isso em sua reação e seu tom de voz;
 
Assim, o tema principal de todos os pontos acima, quando se tra-
ta dos sinais de abstinência extrapessoal, é que o homem se tor-
na agressivamente claro. Isso significa que um homem nunca deixa 
você sem antes tentar explicar o que você fez para causar isso.
 
Agora, um monte de mulheres se sentem como se seu homem as 
deixassem do nada com o distanciamento extrapessoal. Ao longo 
de um período de tempo, seu homem vai lentamente começar a se 
afastar e vai se fechar, até que finalmente ele sai completamente da 
situação. Mas é importante lembrar que um homem sempre diz o 
que está errado antes que ele parta. Ele sempre permite que você 
saiba o que foi que o incomodou.
 
Agora, ele pode fazer isso através do formulário de criticar, discutir, 
ou chatear... mas aqui surge outro problema, na medida em que 
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muitas mulheres não reconhecem quando um homem está sim-
plesmente tentando dizer para que ela mude.
 

Permitam-me explicar: em um dos pontos acima, mencionei que um 
homem vai diretamente culpá-la por alguma ação, verbalmente, ao 
apontar suas falhas de comportamento quando está se afastando 
por causa de algo extrapessoal. Ou seja, a maioria das mulheres 
realmente não reconhecem por que um homem está fazendo isso.
 
Você acha que seu homem está apenas sendo significativo. Você 
acha que ele está dizendo a você todas essas coisas rudes para ma-
chucar. Você acha que ele está apenas sendo um idiota. Esse é o 
problema. Você está levando para o lado pessoal de forma errada, 
o que significa que nunca realmente entendeu a mensagem que 
seu homem estava tentando passar para você.
 
Você realmente acha que os homens amam parecer um idiota DE 
PROPÓSITO e mostrar isso para as mulheres que se preocupam?
 
Se você pensa isso, você tem que reavaliar seus pensamentos, por-
que nenhum homem gostaria de ser posto nessa posição para se 
tornar o cara do mal o tempo todo perto de uma mulher que im-
porta para ele.
 
Os homens, por outro lado, têm extrema dificuldade quando se tra-
ta de ter problema extrapessoal, porque isso significa que:
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A) São vistos como idiotas;
 
B) São culpados por simplesmente tentar expressar uma preocu-
pação ou problema que estavam tendo com a sua mulher, ou no 
relacionamento;
 
C) Nunca escutam, entendem ou têm conhecimento apropriado da 
suas preocupações, porque todas as palavras dele são distorcidas 
da forma errada ou entendidas da maneira errada.
 
O que é importante aprender sobre tudo isso é que quando um ho-
mem está atacando você, ele não está atacando VOCÊ na verdade. 
O que ele está atacando, então? Ele está tentando fazer você mu-
dar AS SUAS AÇÕES.
 
É o seu comportamento e as suas ações que ele persegue. Muitas 
mulheres pegam essa crítica e transformam em algo extremamente 
pessoal. Mas se um cara está dizendo que ele está machucado por 
algo que você está fazendo ou fez, ele não está atacando! Lembre-
-se que ele ESCOLHEU você. Ele gosta de você e talvez ele até ame 
você, dependendo do quanto você o conhece. Mas, de qualquer 
forma, ele gosta de você como pessoa. São apenas algumas atitu-
des suas que o frustram, confundem e irritam.
 
É por isso que é importante aprender que um homem só aceita o 
seu comportamento e suas ações antes que elas se tornem prepo-
tentes. Os homens não querem ser tratados como aqueles sacos de 
bala de festa, em que você bate, bate, bate até conseguir obter os 
doces contidos dentro. Eventualmente, ele vai voltar e pedir para 



50     www.expertnoamor.com.br O que fazer quando ele se afasta de você

você parar de bater contra a cabeça dele com o seu bastão emocio-
nal.
 

De novo, da perspectiva dele, parece que você está vindo até ele 
vendá-lo, com um grande bastão nas mãos. Você bate nele algumas 
poucas vezes. Ele pede para você parar. Você continua pelos doces 
que estão dentro dele, e bate um pouco mais. Ele vai precisar que 
você realmente pare. Mas quando ele diz para você que o que está 
fazendo causa dor a ele, você reclama e diz algo do tipo: “Ah, como 
você pode falar isso de mim?! Eu não acredito que você disse isso! 
Isso me machucou muito”, enquanto o seu homem fica pensando: 
“Era você que estava me batendo com um bastão! Que inferno!”.
 
Não existe nada mais irritante para um homem quando uma mu-
lher distorce tudo sobre ele, quando ela deveria estar observando 
suas próprias ações. Isso significa que um homem vai sentir como 
se ele NUNCA resolvesse qualquer conflito que ele tem com você 
no relacionamento, porque você nunca permite que ele se direcio-
ne só para dizer “pare de me bater com esse bastão.”
 
Isso é exatamente o que causa o distanciamento extrapessoal, é 
esse o momento em que o homem começa a sentir que está ten-
tando explicar a ele mesmo que é inútil, enquanto a sua mulher 
continua falando sobre as preocupações pessoais, transformando 
tudo em algo que você nunca teve a intenção de dizer.
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Lembre-se de que você pode amar uma pessoa, mas você pode 
odiar o que ela está fazendo. Portanto, o seu homem pode te amar, 
mas odiar o que você está fazendo. Isso não significa que ele pensa 
em você como uma pessoa ruim, isso significa que ele precisa que 
você reavalie o seu comportamento, pois isso está machucando ele.
 

Essa na verdade é a forma que ele encontra de alertar sobre o fato 
de que ele não está mais conseguindo lidar com o seu comporta-
mento. É por isso que você deve reduzir suas projeções negativas, 
olhando primeiramente para o que pode ser a causa disso DENTRO 
de você, porque na maioria das vezes uma ação negativa ou reação 
apenas acontece como resposta a sua insegurança, ou a sua neces-
sidade de se sentir validada.
 
O seu homem, contudo, não pode ler a sua mente. Ele não vai des-
cobrir isso sozinho, se você está culpando ele por algo ou se você 
está se comportando assim no relacionamento por causa de outro 
motivo mais profundo. Tudo o que ele vê é negatividade, negativi-
dade e mais negatividade. Ele absorve toda essa dor e não entende 
os motivos ou razões.
 
É aí que o homem começa a criticar e a tentar mudar o seu com-
portamento. É por isso que perceber quais são os incentivos para 
QUALQUER comportamento que o seu homem está tentando mu-
dar, em primeiro lugar, é fundamental. Então, ao invés de levar isso 
para o lado pessoal e se culpar, aprenda a reconhecer que o fato de 
o seu homem apontar certas ações suas é um pedido de ajuda dele. 
 



52     www.expertnoamor.com.br O que fazer quando ele se afasta de você

É  importante que o seu homem sinta que essa relação não é uma 
via de mão única. Então, assuma responsabilidade pelas suas ações 
e reações. Comece a olhar para dentro de si e perceba o que real-
mente está acontecendo com você.

 Aprendendo a fazer isso, você começa a retirar um pouco a pressão 
do seu homem. Você não pode sufocar seu amado com emoções 
negativas. Isso significa que você não pode ser muito ciumenta, ca-
rente, manipuladora, controladora, insegura, duvidosa, incerta, ne-
gativa, dependente e obsessiva. A chave para tudo isso é começar 
a aceitar as suas projeções emocionais. Independentemente se o 
seu homem está se distanciando por causa de algo que você fez ou 
se está se distanciando por motivos pessoais. É importante lembrar 
também que quase toda vez que você projetar algo negativo, como 
quando você está com ciúmes, sendo insegura, controladora, olhe 
para dentro de si mesma. Lembre-se de que você reage verdadei-
ramente a algo se for algo muito intenso e que precisa de atenção, 
porque é essa necessidade intensa que dá gás na sua reação.
 
Tem mais um segredo que poderá ajudar a prevenir que o seu ho-
mem se distancie de você, de uma forma extrapessoal. Você deve 
aprender a escutar e aceitar. Como expliquei antes, muitas mulhe-
res discutem, brigam , negam e defendem seu lado na relação. E, 
enquanto isso, o homem está tentando explicar seus sentimentos 
em relação ao seu comportamento.
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Se um homem começar a sentir que você não está escutando o que 
ele diz, esse é o momento exato em que ele vai se afastar mais rapi-
damente e vai ignorar, evitar e até deixar você. Ele faz isso porque 
sente que você está se recusando completamente a escutar o que 
ele tem a dizer, e ele sente que você quer transformar tudo em uma 
questão sobre si mesma.

É por isso que você deveria escutar seu homem, porque isso pre-
vine que o seu homem explique as mesmas coisas dez vezes segui-
das, na esperança de que você entenda as necessidades dele.
 
Escutar um homem significa que você não deve interrompê-lo quan-
do ele está tentando explicar algo, mesmo que se o que ele está ex-
plicando para você é doloroso. Lembre-se que ele não está fazendo 
isso porque é divertido para ele. Ele está fazendo isso porque você 
tem machucado ele de alguma forma com o seu comportamento e 
ele está tentando fazer você ver isso em um nível mais profundo, 
para que vocês dois possam ser felizes de novo.
 
Se você estiver agindo de forma negativa, isso significa que você 
não está feliz, mesmo que você pense que está. Então, é justificável 
que o homem mostre isso, porque isso significa que agora você não 
está feliz, deixando o seu homem infeliz também.
 
Isso é justo? Óbvio que não. É por isso que é importante aprender 
a escutar o seu homem quando ele está tentando transmitir uma 
preocupação para você, e não levar para o lado pessoal, nem inter-
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romper ele ou instantaneamente criar a sua própria defesa.
 
O último passo depois disso é você realmente trabalhar no seu 
comportamento o que ele está pedindo para você mudar, então 
ele pode sentir que você não está ultrapassando os sentimentos 
dele. Um homem que sabe que você está tentando mudar no seu 
comportamento o que está causando tanto problem fica mais que 
feliz em ajudar você a trabalhar nessas coisas, se permitir isso, em 
primeiro lugar.

Você torna isso possível quando não projeta de forma negativa seus 
sentimentos sobre ele; não leva para o lado pessoal e aprende a 
aceitar responsabilidades pelas suas próprias ações.
 
Conclusão:

Para amarrar tudo em uma conclusão, a principal razão pela qual 
os homens se distanciam é porque as emoções ficam muito inten-
sas. Às vezes isso acontece por causa das suas ações, mas às vezes 
é algo pessoal dele.
 
O melhor conselho, para ambas as situações, é diminuir as proje-
ções emocionais, se afastando um pouco das reações externas do 
seu homem. Tudo bem ter um sentimento, mas não é legal projetar 
esse sentimento em excesso, mesmo que seja algo bom.
 
No caso de um homem se afastar, é quase sempre uma aposta se-
gura reter suas emoções quando se lida com um homem nessa cir-
cunstância, para que ele não acabe se afastando ainda mais.
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De novo, você quer que o seu homem sinta que ele está em um lu-
gar que ele possa se comunicar com você, e que ele possa confiar 
em você. Um homem nunca poderia fazer isso se ele sentir que 
você está criando uma tempestade emocional intensa na presença 
dele.
 
A chave, portanto, é ser emocionalmente calma perto do seu ho-
mem, especialmente quando você o encontra, oferecendo-lhe um 
feedback crítico, ou quando você o encontra se distanciando por 
razões intrapessoais.
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