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TIRE A
MÁSCARA QUE
A SOCIEDADE
IMPÕE

"A melhor maneira de entender o mascaramento é se
mascarando, pois seu impacto se dá, por um lado, em nível

psicológico (me oculto, me desinibo, "não sou mais eu"...), e,
por outro lado, em nível físico, pela dificuldade de olhar e

respirar, pela postura corporal que se modifica, de uma forma
ou de outra, em todos esses casos, há a ideia de que a
máscara esconde algo ao mesmo tempo que desvela."

 
Ismael Scheffler
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O1

DIGA "NÃO" AO
AMOR
ROMÂNTICO





O Amor Romântico surgiu com os cinemas, o local era escuro e as
pessoas, enquanto se acariciavam, eram bombardeadas com cenas

românticas. 
 

Filmes, peças e séries se tornaram a idealização de um tal de “amor
perfeito”  que nunca existiu!

 
O problema é que o amor romântico não passa de mera propaganda

enganosa. Seria o ideal, mas está longe de ser possível.
 

O que isso tem a ver com a violência nos relacionamentos?
 

Uma vítima que idealiza uma relação pautada “no amor perfeito”
está disposta a tolerar abusos em nome desse ideal.

 
Se o par que essa pessoa escolher for um agressor, 

ele vai fingir ser o par perfeito para envolvê-la e depois começar os
abusos.

 
Considerando que ninguém foi feito especialmente para ninguém,
essa vítima com o tempo vai perceber que a convivência não é tão

fácil e vai querer a qualquer preço manter seu ideal e assim
começam os conflitos.

 
 Ao não suportar mais, ela começa o movimento em busca de ajuda.

Seu agressor começa a perder o poder que tem sobre ela e
é quando essa situação chega, muitas vezes, às vias de fato.

 
 
 Entenda suas crenças e as altere antes de voltar

a se relacionar, normalmente a mulher tem um
padrão e entra em vários relacionamentos assim.

Busque alguém que ofereça Cumplicidade e
Amizade.



O2

INVISTA EM
AUTOCONHECIMENTO





Um Relacionamento Afetivo é muito importante para
nossas vidas, mas não se permita seduzir.

 
No amor, pessoas semelhantes se atraem por afinidades.

 
O Poder de Atração está na coragem de sermos nós

mesmos.
 

Os gostos, as atitudes, os sentimentos: quanto mais
vivenciamos o nosso "eu" de forma profunda, sem

tentarmos agradar os demais, sem tentarmos nos espelhar
nos outros, mais pessoas se sentirão atraídas por nós.

 
Esse é um padrão de atração.

 
Na cultura ocidental é comum que a atração física, sem o

envolvimento mental ou emocional seja um elemento
dominante para escolha de um parceiro e quando isso

acontece, os resultados são passageiros e normalmente
deixam marcas dolorosas.

 
Quanto maior nosso autoconhecimento, mais acertadas as

escolhas que fazemos em nossas vidas.
 

Quanto mais nos conhecemos, mais aptos estamos para
termos uma relação verdadeira.

 

Não existem duas pessoas iguais no
mundo, então nem tente se comparar a

alguém. Esqueça os Padrões.



O3

APRENDA A 
SE DEFENDER





 

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados
aprovou proposta que regulamenta a comercialização, a posse e o

porte do spray de pimenta e de armas de incapacitação
neuromuscular (armas de eletrochoque) para proteção pessoal.

Pela proposta, o spray de pimenta, gás de pimenta ou gás OC para
a venda ao público deverá ser acondicionado em recipientes com,

no máximo, 50 mililitros. 
 

Os produtos só poderão ser comercializados em
estabelecimentos autorizados pelo governo federal.

"O uso de tais armamentos permite à cidadã brasileira lutar contra
aqueles que lhe atentem contra vida ou sua integridade física.

Porém, conforme o princípio da isonomia, modificamos o alcance
da lei a todos os brasileiros, sem diferença. A criminalidade no

território brasileiro atinge a todos, independente de sexo", disse
Luis Miranda, ao justificar a mudança no texto.

 
De acordo com o substitutivo, a aquisição e o porte de spray de

pimenta e de armas de eletrochoque só poderá ocorrer por
maiores de 18 anos, mediante apresentação de certidões

negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça
federal, estadual e militar e comprovantes de residência.

 
Menores de 18 e maiores de 16 anos poderão adquirir e portar gás
de pimenta com autorização da Secretaria de Segurança Pública
do estado de residência e autorização dos pais ou responsáveis,

mas para eles será vedado o porte ou a posse de armas de
eletrochoque.

 
Fonte: Agência Câmara de Notícias

 
Se você gosta de Defesa Pessoal, treine,
mas por muito tempo para seu corpo ter a
memória de uma reação acertada em uma

situação de risco



O4

CONFIE NA
SORORIDADE





A Rivalidade Feminina é um mito!
 

Esqueça as mentiras que te contaram. 
 

As mulheres não são falsas, não são rivais,
invejosas ou interesseiras. 

Nada disso é intrínseco à condição feminina.
 

Sororidade é “olhar carinhoso para outra
mulher”, “a união e a aliança entre mulheres para

alcançar objetivos comuns”, “enxergar outra
mulher como irmã na luta por direitos iguais”,

“versão feminina da palavra fraternidade”.
 

A união de mulheres é vista pelo patriarcado
como um perigo que deve se evitar; isso se deve

a uma estratégia para evitar que mulheres se
unam.

 
Pois quando essa união acontece, o poder é tão

grande que a violência acaba.
 

Entre uma relação que envolve um homem
e duas mulheres, sendo uma considerada

a "amante", quem são realmente as
vítimas?



O5

DESAPEGA





"Desde muito cedo está arraigado em praticamente todos
nós, que devemos alcançar certos ideais ou nos tornar
alguém que seja digno de nossa própria aceitação, do

nosso próprio amor.
 

Viver encerrado em pensamentos como "quando eu tiver
isso" ou "se eu tiver isso" nos acorrenta à crença de que

não somos livres para viver nossa vida agora.
 

Estamos apegados ao próprio nível de aceitação e
rejeição, que corrompe o conhecimento para atender à
nossa autoimagem e influencia como nos relacionamos

com a vida.
 

Ficamos completamente confusos quando acreditamos
que a máscara criada por nós é quem somos. 

 
Criamos o que acreditamos ser uma imagem aceitável,
para o amor condicional, pouco importando qual seja

nossa paixão e nossas preferências na vida, e projetamos
essa imagem unicamente para sermos aceitos."

 
Don Miguel Ruiz Jr

 

Em nosso Canal do Youtube contém a
Palestra autorizada do Prof. Hélio Couto

que explica "o Poder do Soltar" e as
atividades de PNL.



O6

SAIBA COMO
USAR AS LEIS
AO SEU FAVOR





A Lei nº 14.188, de 29 de julho de 2021, incluiu no Código Penal 
o crime de violência psicológica contra mulher. 

 
Trata-se do artigo 147–B do Código Penal. 

 
Tal modalidade de violência já era prevista na Lei Maria da

Penha (LMP), mas ainda não havia sido detalhadamente
tipificada. A violência psicológica consiste em ameaça,

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz e insultos

 
São sete os verbos constantes do tipo penal, agora em vigor: 

 
1-AMEAÇAR: que consiste na promessa de causar mal
injusto e grave;
2-CONSTRANGER: que significa tentar impedir de realizar
algo que a lei não proíbe;
3-HUMILHAR: que significa depreciar, rebaixar;
4-ISOLAR: que consiste em deixar a pessoa só, sem parentes
ou amigas, sem apoio;
5-MANIPULAR: que é interferir na vontade de outrem,
obrigando-a a fazer o que não gostaria;
6-CHANTAGEAR: que consiste em proferir ameaças
perturbadoras;
7-RIDICULARIZAR: que significa submeter à zombaria;
8-LIMITAR: o direito de ir e vir, que significa impedir a livre
locomoção ou encarcerar.

 

Em nosso site, temos uma página
exclusiva para Denúncias online.

Acesse: www.essencial.tv.br



O7

NÃO SEJA 
SEXISTA





 

A violência praticada contra a figura masculina causa a
ruptura do relacionamento afetivo na maioria dos casos.

 
O que realmente chama a atenção quando falamos da

violência praticada contra a mulher ou contra o homem
é que, enquanto o país avança, mesmo que em passos

curtos, no que tange à proteção da mulher, com a
criação de delegacias especializadas, por exemplo,
neste último, onde não existem estatísticas, há um

silêncio ainda mais constrangedor, já que somos reféns
de uma cultura machista e extremamente

preconceituosa.
 

A violência familiar é complexa em diversos níveis. Hoje,
existe um forte combate à violência doméstica contra a

mulher, mas não podemos nos esquecer que também
existe violência da mulher contra o homem.

 
Este último, por ser alvo de chacotas, acaba sendo

velado pelas vítimas que sentem vergonha em
apresentar os casos às autoridades policiais, mesmo

quando a ameaça é grave e atinge até mesmo os
familiares da vítima.

 

Muitas pessoas, ao conviverem muito
tempo com seus agressores, acabam

absorvendo alguns hábitos de
agressividade, não por serem agressores,

mas por defesa, então, cuidado. 



E O QUE A
FOTOGRAFIA TEM
COM ISSO?





 

Talvez você já tenha se sentido perdida, se desconectado de você
mesma, da sua essência, de quem é você. Um vazio!

 
O que você precisa se perguntar é:
QUEM É VOCÊ? O QUE VOCÊ QUER?

 
Por que algumas pessoas são felizes nas relações afetivas e nos demais

setores? E outras não? INSEGURANÇA.
 

O SEGREDO está em identificar quem é você, e você gostar e  defender
isso sem ter que impor de forma agressiva; você precisa criar coragem

para fazer as escolhas CERTAS daqui em diante e falar NÃO, quando
precisa.

 
É POSSÍVEL MUDAR ISSO? 
SIM, mas é um PROCESSO.

 
O Ensaio Feminino é uma atividade que faz você se ver a distância diante

de um olhar imparcial. É um dia onde você é cuidada e deixa seus
problemas de lado para DESCOBRIR:

 QUEM É VOCÊ SEM SEUS PROBLEMAS?
 

Depois você vai ver seus próprios registros com suas próprias roupas. A
grande maioria se impressiona! O primeiro passo foi dado. 

 
BEM VIDA AO AUTOCONHECIMENTO!

 
Agora que você sabe quem é você; está na hora de dar novos passos. O

ENSAIO É UMA DAS FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS MAS NÃO SE
SUSTENTA SE VOCÊ NÃO SEGUIR ADIANTE COM O PROCESSO. 

E é por isso que existe uma Rede de Apoio, decidida pelo seus caminhos,
você será orientada por opções que poderão te ajudar.

 
 E se eu não gostar das fotos? Um ensaio rende em

torno de 150 fotos, dependendo da quantidade de
rejeição sabemos se é uma questão de aceitação, a
pergunta é: o que faremos para mudar isso? Você

agindo a favor dessa mudança, poderá fazer mais um
no prazo de 6 meses.



CIBELE BÉRGAMO JÁ
FOTOGRAFOU QUASE 2.000
MULHERES, SENDO QUE
70% JÁ VIVERAM UMA
RELAÇÃO ABUSIVA.

As fotos desse e-book fazem parte da sua
exposição. São pessoas comuns e a maioria são

vítimas de relações abusivas.  Atualmente a
Fotógrafa também faz Curso Superior de

Investigação e Perícia Criminal, faz um limite de 6
ensaios/mês na cidade de Piracicaba e seu sonho é
construir uma casa de acolhimento para vítimas de

relacionamentos abusivos.
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