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Nosso Hino

GENTE

www.aconselhame.com.br

É gente buscando socorro com a 
gente

Gente que segue o caminho que 
quis,

Gente que chora cantando,

Que canta chorando e diz ser feliz.

Gente que nem vê que a gente 
procura,

Afeto e carinho e não consegue 

achar, 

Não vê que a alma da gente,

Sufoca a ansiosa “VONTADE DE 
AMAR!”

Eu estava pensando na vida 

da gente,

Quando a gente, gente 

quer ser,

Eu vi que pra gente ser 

gente,

Precisa que a gente o faça 

por Ser.

Quando alguém aparece, 

querendo ser gente,

Só por querer ser,

Não sabe que a gente só é 

gente,

Quando se faz, alguém 

gente Ser.



OS 10 MANDAMENTOS 
DAS PESSOAS FELIZES

� 1 - Comemore todas suas conquistas

� 2 - Seja solidário

� 3 - Defina objetivos e metas para sua 
vida

� 4 - Esteja próximo das pessoas 
amadas 

� 5 - Evite comparar-se com os outros

� 6 - Cuide de você, seu corpo é seu 
templo

� 7 - Pense positivamente e atraia 
coisas positivas

� 8 - Não se influenciem por opiniões 
negativas alheias

� 9 - Faça tudo da melhor forma 
possível

� 10 - Agradeça, ser grato é 
fundamental
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CHEIA DE DÚVIDAS?

PRECISANDO DE  

AJUDA?

???????

?????

TEMOS PSICÓLOGAS PRONTAS  PARA 

TE AJUDAR A RESOLVER  SUAS

QUESTÕES!

VEJA NOSSAS PARCEIRAS E  

ESCOLHA A QUE MAIS TE

CATIVA!

www.aconselhame.com.br



SOU UMA 
MADA?

Muitas pessoas acreditam que amar, 

nunca é demais! Sim, mas neste caso 

não é amor, é doença.

Mas quando o “amor” se transforma 

em obsessão, ideia faz, vício, te faz 

sofrer, ele não é amor. É doença e 

precisa de tratamento. Para isso existe 

o MADA.

Vamos fazer um teste para saber se 

você se encaixa? É rapidinho e 

melhor, só você saberá o resultado. 

Para isso......

Edição 01 – 2021 AconselhaME em Revista

“Você já ouviu falar no termo 

M.A.D.A. que significa Mulheres 

Que Amam Demais Anônimo.”

www.aconselhame.com.br



Responda, 

sinceramente:
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1) Você se torna obsessiva com os relacionamentos?

( ) Sim ( ) Não

2) Você mente ou evita pessoas para disfarçar o que ocorre 
numa relação?

( ) Sim ( ) Não

3) Você repete atitudes para controlar a relação?

( ) Sim ( ) Não

4) Você culpa e acusa seus relacionamentos pela infelicidade 
da sua vida?

( ) Sim ( ) Não

5) Você procura agradar as pessoas com quem se relaciona, e 
esquece-se de si mesma?

( ) Sim ( ) Não

6) Você só se sente viva ou completa quando tem um 
relacionamento amoroso?

( ) Sim ( ) Não

7) Você já tentou diversas vezes sair de um relacionamento, mas 
não conseguiu?

( ) Sim ( ) Não

8) Você sofre mudanças de humor inexplicáveis?

( ) Sim ( ) Não

9) Você sofre acidentes devido à distração?

( ) Sim ( ) Não

10) Você pratica atos irracionais?

( ) Sim ( ) Não 05
www.aconselhame.com.br
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11) Você tem ataques de ira, depressão, culpa ou 
ressentimentos?

( ) Sim ( ) Não

12) Você já teve ataques de violência física contra si mesma ou 
contra outras pessoas?

( ) Sim ( ) Não

13) Você sente ódio de si mesma e se auto justifica?

( ) Sim ( ) Não

14) Você sofre doenças físicas devido às enfermidades 
produzidas por stress?

( ) Sim ( ) Não

15) Você cuida excessivamente dos membros de sua família?

( ) Sim ( ) Não

16) Você não consegue se divertir sem a presença do (a) seu 
(sua) parceiro(a)?

( ) Sim ( ) Não

17) Você se sente exausta por assumir mais responsabilidades 
num relacionamento?

( ) Sim ( ) Não

18) Você se sente incompreendida por todos?

( ) Sim ( ) Não

Se você respondeu SIM a mais de 4 

perguntas, é mais provável que você seja 
uma MADA.

Mesmo que você Não se encaixe nas 

perguntas acima, mas ainda assim sofra 

por amor e queira ajuda, você será bem-
vinda em MADA.

Se você é uma das milhares de mulheres 

que amam demais, existe uma saída para 

você: o programa de recuperação de 
MADA.

Fonte: https://grupomadabrasil.com.br/

“Se você respondeu SIM a 

2 ou 3 das perguntas 

acima, é possível que 

você seja uma MADA.”

06
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MATERNIDADE

Quando eu nasci, minha mãe 

que na época gostava de 

escrever, compor músicas, fez 

essa música, eu era a primeira 

filha, ela sempre quis muito ter 

filhos, mas teve dificuldades para 

engravidar, e quando eu nasci 

estava em estado de graça.
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“

”
Flávia Medule & Fábio Jacob

07
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MATERNIDADE
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“

”

Flávia
Doce esplendor, 

Sonho lindo a realizar!

Fruto do amor,

Que levei uma vida inteira a esperar.

Sorriso em flor,

Minha vida e a dele a se encontrar,

Doce fulgor,

Alegria e sorte aqui vieram contigo ao 

chegar!

Estrela azul,

Brilha a vida a cantar,

A brindar o amor,

Flávia, Flávia, amor!!

Flávia Medule, bebê com seus 

pais Benedita e Valter Flávio

08
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HISTÓRIA
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Minha história com a maternidade foi completamente

diferente, desde os meus 3 anos de idade eu já sabia que não

queria ter filho da minha barriga de jeito algum. Eu tinha e até

hoje não gosto de ver partos hoje já assisti a cesariana da

minha sobrinha quando a minha irmã a ganhou, foi de boa,
mas antes eu não gostava de ver nem na TV.

Eu então sabia que se um dia eu fosse mãe, seria por adoção.
Hoje sou mãe de um casal, ele tem 16 anos e ela 8 anos.

Claro que eu não tenho o lado poético da minha mãe,
emocional, mas não vejo diferença entre os amores.

Meus pais hoje tem 5 filhos, mas ao todo foram 7. 4

adotivos e 3 biológicos. Eu só fui a primeira, 2 morreram, uma

biológica e uma adotiva. Destes 5 filhos, originaram 9 netos,

sendo que apenas uma é biológica. Porque os meus filhos,

que eu sou biológica, são adotivos, sabe aquela coisa de

sangue? Quem gosta de sangue é vampiro ou
hemocentro...kkkkkkkk......

Brincadeiras à parte, eu sempre falo que não é sangue do
meu sangue, mas é alma de minha alma.

Acreditamos que maternidade, paternidade é

amor, e quem ama, ama e pronto, independente dos

lações consanguíneos. No final somos todos na verdade

uma grande família Universal. Todos tivemos a mesma

origem e teremos o mesmo destino. O que importa nesta

vida é ser e fazer as pessoas felizes, respeitar o próximo

e o distante, tratar a pessoa conforme o que ela, e não
pelo que ela representa.

09Aos meus tudo aos outros nada? 

Quem são os outros?

www.aconselhame.com.br



EQUILÍBRIO 

EMOCIONAL

Segundo a Wikipédia, felicidade é um estado 
durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico.

A felicidade tem, ainda, o significado de bem-estar espiritual 
ou paz interior.

Tal Bem-Shahar, o professor responsável por dar uma 
das aulas mais concorridas da Universidade de Harvard que 
ajudam os alunos a serem mais realizados e, 
consequentemente, mais felizes, quando perguntado sobre 
qual a principal lição sobre felicidade que ele aprendeu 
disse:

"O que realmente interfere na felicidade é o 
tempo que passamos com pessoas que são 
importantes para nós, como amigos e familiares 
— mas só se você estiver por inteiro: não adianta 
ficar no celular quando se encontrar com quem 
você ama. Hoje, muita gente prioriza o trabalho 
em vez dos relacionamentos, e isso aumenta a 
infelicidade." Tal Bem-Shahar
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EQUILIBRIO PARA ENCONTRAR A FELICIDADE

Essa fala de Tal Bem-Sharar, nos mostra que apesar de 

colocarmos no nosso trabalho o caminho e a responsabilidade 

pela nossa felicidade, temos que encontrar o equilíbrio entre a 

vida profissional e a vida pessoal para encontrar a satisfação e 
felicidade tão desejada.

Pense nisso, a felicidade pode estar mais perto do que 

você imagina. Valorizar as pequenas conquistas, comemorar 

as pequenas vitórias, ser grato(a), reconhecer as próprias 

virtudes, ser feliz consigo e valorizar o seu potencial. O seu "fã 

número 1" deve ser você mesmo(a), pois se você não se amar, 

não se valorizar, não cuidar de você com todo carinho, e 

colocar sua felicidade exclusivamente em fatores externos ou 

em outras pessoas pode cair nas armadilhas da 

desmotivação, frustração e ansiedade, por consequência 
sentir-se infeliz.

www.aconselhame.com.br



COMO TER SAÚDE 
MENTAL
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Muitas pessoas acreditam que somente os adultos

sofrem de estresse, mas se enganam muito quando pensam

assim; até mesmo os bebes ao nascer passam por uma carga

de estresse, com o tempo vão se acostumando a nova

realidade, depois vem a fase da dentição, o início das

cobranças por desempenho escolar, posteriormente a

puberdade e o turbilhão de hormônios, a adolescência com as

novas experiências, relacionamentos e responsabilidades e

assim vamos até quando morremos. Isso se com sorte não

aconteça algo mais grave, que cause um trauma e modifique
a pessoa de forma mais profunda.

Para todas as fases da vida, precisamos ter uma

certeza dentro de nós e também a humildade para entender e

aceitar que não somos feitos de aço, somos seres humanos
com nossas forças e nossas fraquezas, como qualquer outro ser.

Como passar por todas as adversidades que a 

vida nos proporciona e mesmo assim manter a saúde 
mental?

Ao longo de nossa vida passados por diversas fases, e 

cada uma delas pode nos causar danos emocionais, 

mentais, psicológicos.

O que difere um dos outro é que 

alguns aceitam essa pequenez humana 

e outros não, e esses que não aceitam 

tendem a sofrer muito mais do que 
aqueles que aceitam.

Aceite-se como um ser humano, um 
simples mortal e terá saúde mental!

.

“
www.aconselhame.com.br



SAÚDE

� Está precisando  

conversar com uma  

profissional que te  ajude 

a cuidar da sua  saúde e 

de sua  família?

Em busca de um caminho  

para o seu futuro?

EDUCAÇÃO

Como ajudar e apoiar  

seu(sua) filho(a)?

www.aconselhame.com.br



QUANDO OS NOSSOS 

FILHOS, SÃO OS NOSSOS 

PAIS!
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“
Se cuidar de uma criança é complicado 

imagina quando você tem que cuidar de uma 

“criança” que é um adulto, de uma pessoa que 
cuidou de você a vida inteira?

Quando temos que cuidar, educar e criar 

uma criança temos autoridade sobre ela podemos 

dar bronca, gritar por de castigo, dar punições até 

mesmo umas palmadas em certos casos. Mas 

quando isso ocorre de você ter um adulto para você 

“criar” e principalmente um adulto que foi aquela 

pessoa ou aquelas pessoas que até então fizeram 

tudo por você e você tem um grande respeito moral 

por aquela pessoa você tem uma dívida de gratidão 

para com elas, como tratar esse idoso que agora 

depende de você mas que você tem ao mesmo 

tempo uma dívida enorme moral quanto ele, você 

não pode gritar, você não pode pôr de castigo, de 

certa forma você não tem nem o direito contrariar 

essa pessoa então como cuidar de uma pessoa que 

agora precisa de você e que ela ainda te vê, 

principalmente quando os nossos pais como aquela 

criancinha aquele bebê que ele tinha que dar 

bronca e quer colocar limites como fazia quando 

você tinha 5 ou 6 anos só que agora você tem mais 
de 40 anos como fazer isso?

”www.aconselhame.com.br



QUANDO OS NOSSOS 

FILHOS, SÃO OS NOSSOS 

PAIS!
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13

“
É a hora de ter paciência, 

tolerância, abnegação, mas 

acima de tudo, muita gratidão 

por essas pessoas e transformar 

essa gratidão não em palavras, 

mas em ações, com carinho, 

cuidado, zelo e mantê-los com 

toda a autonomia que precisam 
e merecem.

Amor com amor se paga!

”www.aconselhame.com.br



Edição 01 – 2021 AconselhaME em Revista

ENTENDENDO SOBRE O  

TRANSTORNO DO ESPECTRO  

AUTISTA (TEA)

1) O que é autismo?

O autismo é um transtorno de  

neurodesenvolvimento que leva o

indivíduo a ter prejuízos significativos  na 

comunicação e interação social,  englobando

comportamentos restritos e repetitivos.

3) Como identificar os principais sintomas do  

autismo nos primeiros anos de vida?

A partir de um ano e meio de idade, já é possível  

identificar sinais de autismo em bebês. Alguns  

sintomas são:

- O indivíduo não mantém o contato

visual adequado com quem está em contato com  

ele;

- Não atende quando chamado pelo nome;

- Isolamento social (o bebê prefere brincar sozinho);

-As brincadeiras, normalmente, são feitas de  

maneiras não funcionais, ou seja, o bebê não brinca  

de acordo com a função principal do brinquedo.

Irritabilidade ou choro excessivo, sem causa  

aparente

5) O transtorno do espectro autista é mais  

frequente em meninos ou meninas?

Atualmente sabemos que o autismo é mais  comum 

no sexo masculino. A cada cinco crianças  

diagnosticadas com autismo, apenas uma é do  

sexo feminino.

7) Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é feito a partir dos 

relatos  familiares (anamnese), 

avaliações  clínicas e observação do

comportamento  do indivíduo. 

Atualmente, não existem  testes 

laboratoriais capazes de apontar a  

alteração.

2) Todos os autistas são iguais ou existem  

diferentes graus?

Não, há só um, mas muitos subtipos do transtorno

- é

usado o termo "espectro" pelos vários níveis de  

comprometimento, variando de indivíduo a

indivíduo.

4) O que desencadeia o transtorno do espectro  

autista

Atualmente os trabalhos científicos demonstram  

que os fatores genéticos são os mais importantes  

na determinação das causas do autismo, mas há  

também possibilidades de existirem por fatores  

ambientais (prematuridade, baixo peso ao nascer,  

etc.)

6) A intervenção precoce é importante? Por  

quê?

Sim! É de extrema importância iniciar o  tratamento 

e intervenção o quanto antes, mesmo  que ainda 

seja somente uma suspeita, sem  diagnóstico 

fechado. Quanto antes começar as

intervenções, maiores são as

chances de melhorar a qualidade de vida do  

indivíduo

8) Qual profissional pode fechar o diagnóstico  

de autismo?

Os

profissionais que podem fechar o diagnóstico do  

Transtorno do Espectro Autista

são somente os médicos – neuropediatras

ou psiquiatras infantis. Mas, os profissionais da  

saúde especializados em

autismo, podem levantar a hipótese aos

responsáveis antes mesmo do bebê ser

encaminhado ao médico.

MARIANA A. SGARIONE

Pedagoga l Psicopedagoga Esp. Transtornos do

Neurodesenvolvimento Proprietária Clínica Audown – Americana/SP
www.aconselhame.com.br



MINHAS 

EXPECTATIVAS 

SOBRE SEXO
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“
Riscos da pornografia para a 

vida sexual.

Sempre adorei relacionamentos, sou 

autodidata nisso, e nestes anos todos de 

trabalho junto as pessoas, descobri a 

solução para os problemas de 

relacionamento das pessoas, mas 

infelizmente, a solução para todos os 

problemas de relacionamento é a 

educação afetiva

A frase “Fazer amor”, sempre me causou incomodo. 

Vejo o sexo como um presente de Deus às pessoas aqui na 

Terra e quando se faz sexo, não se faz amor, amor se faz em 

todos os outros momentos da vida, todo sentimento bom entre 

as pessoas deve vir antes, durante e depois. Mas sexo é instinto, 
carnal, se não houver amor antes, o sexo não será bom.

“Quando se vê um filme pornô, o que se vê é 

apenas o instinto, e ainda um instinto planejado, dirigido, 
programado, não um instinto puro e solto.”

As pessoas veem essas cenas e acreditam que aquilo é 

sexo de verdade, isso faz com que aconteça uma deturpação 

da verdade, causando assim, engano, confusão e c uma 
educação sexual deturpada.

A vida real não é nem um conto de fadas e nem tão 

pouco um pornô. A vida real tem emoção, mas tem razão, tem 

sentimento e desejo. Não é preto ou branco, é um inumerado 

tom de cinza, que cada casal tem que encontrar o seu “tom” 

na relação. E ao longo da história esses tons também mudam 
em decorrência do relacionamento do casal.

Um bom relacionamento pode melhorar o sexo ou fazer com 
que ele seja motivo de asco.

www.aconselhame.com.br
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“DESIGUALDADE 

DE DIREITOS AO 

TRABALHO 

CONTRA AS 

MULHERES”
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Não consegue trabalhar porque é mulher, tem 

filhos ou pode ter, ou já é considerada velha? Ou até 

mesmo é muito bonita para trabalhar com o seu 
sonho? Não tem o padrão de beleza!

Estes e outros direitos não são respeitados a 

muitas mulheres, elas muitas vezes precisam escolher 

entre a vida profissional e a maternidade

Ganham em média 30% a menos do 

que um homem que ocupa as mesmas funções. 

Exemplo, se um alto executivo ganha 

R$10.000,00 a mulher com as mesmas 

atribuições ou até mais ganha cerca de 
R$3.000,00 a menos que este homem.

Esta desigualdade de direitos no trabalho está 

em todos os níveis da sociedade, seja no 

chamado “chão de fábrica”, seja nos diretores 
de grandes empresas.

Por mais que a mulher seja maioria entre os 

estudantes de faculdade, que as mulheres em 

geral tenham mais empenho que os homens, 
esta discriminação ainda permanece.

Porque? 

Mulher é responsável em geral pelos cuidados 

domésticos, dos filhos, e trabalhar não lhe sobra 
tempo, a sociedade e o governo também não a 
apoiam de forma ostensiva.

Como uma mulher pode desenvolver todo o seu 

potencial profissional e como ser humano?
“



SEJA UMA PARCEIRA DA 

ACONSELHAME! � “ Que horário você quer trabalhar? 
Qual é o seu horário mais favorável? 
Fique online e seja vista por todos os 
clientes que estão naquele momento 
precisando do seu trabalho, do seu 
apoio, do seu conhecimento”.

� Profissionais que vamos começar 
trabalhando....

� Advogada

� Assistente social

� Enfermeira

� Nutricionista

� Psicóloga

� Terapeutas profissionais

� Administradoras

� Gestoras em geral

� Contadoras

� Pedagogas

� Professoras em geral

“A vida de uma 
mulher é muito 
corrida e ás vezes 
nos parece até 
injusta.”
Porque que eu só porque sou mulher 
tenho que ter tantas obrigações e ser 
tão desvalorizada no mercado de 
trabalho?

Aqui na AconselhaMe! Você vai 
poder trabalhar naquilo que você 
sonhou, se formou e se preparou com 
tanto empenho e dedicação. E ainda 
poder conciliar a sua vida de dona de 
casa, mãe, esposa e profissional. Aqui 
na AconselhaMe! você faz o seu 
horário, organiza a sua vida do seu 
jeito para que você possa trabalhar e 
usar todo o seu potencial de maneira 
tranquila e focada.

www.aconselhame.com.br



ABUSO 
SEXUAL
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Assisti a um episódio de Mentes Criminosas onde um

dos agentes do FBI da UAC se vê envolvido em um homicídio.

Seu passado vem á tona e ele luta para que seus

amigos não vasculhem sua adolescência. Como se tivesse algo

para esconder, acontece que ele queria esconder algo, queria

esconder que havia sido molestado sexualmente pelo

coordenador de um centro de apoio a jovens.

Aí me vem à questão de que as pessoas que sofrem qualquer

tipo de abuso, mas principalmente as que sofrem abuso sexual

se sentem envergonhadas, culpadas. E isso é algo que eu não
entendo. E quero deixar bem claro aqui.

Ninguém é culpado por ter sido abusado. Muito menos quando
a vítima é uma criança, um adolescente.

Quem comete esse crime, porque é crime, é um

covarde, safado, doente, mas não um doente que mereça

compaixão, misericórdia, é do tipo de criatura não vou dizer

pessoa porque gente não faz isso, não vou chamá-lo de animal

porque animal nenhum faz isso. Quem faz isso é uma criatura

abominável que deve se tratar, mas que deve acima de tudo
ser punida.

Neste mesmo seriado em outro episódio, um 

adolescente ao se deparar com um corpo assassinado na rua 

se sentiu excitado com a situação, como era muito inteligente, 

pesquisou e viu que tinha traços de assassino em série, 

procurou a ajuda de um psiquiatra e quando se viu em uma 

condição na qual não suportou seu desejo assassino preferiu 

se matar, cortou os pulsos. Graças a Deus foi salvo e levado 
para tratamento.

Se a pessoa tem essa doença, esse desequilíbrio, seja 

lá o que for, se tiver um mínimo de honradez procura 

tratamento, procura algo que possa a impedir de cometer um 
crime.

Portanto, se você foi, é ou está sendo vítima de um 

abuso, denuncie, procure ajuda não tenha vergonha porque 

você não fez nada para que provocasse nessa criatura uma 
violência tão grande contra alguém.

E depois de denunciar, se trate porque essa violência vai te 

deixar marcas, marcas profundas, que podem te prejudicar 

para o resto de sua vida e se tratando essas marcas podem se 
tornar somente uma lembrança dolorosa

“Você merece de 

deve lutar para 

garantir ser feliz. 

Não deixe que 

ninguém tire de 

você esse direito.”
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VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

Física – Toda e qualquer forma de agressão que a 

machuque fisicamente.

Psicológica – Quando é falado ou feito algum gesto 

que te abale psicologicamente, como palavrões, te 

chamar de termos baixos.
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“90% das 

mulheres 

acima de 18 

anos já sofreu 

algum tipo de 

violência por 

ser mulher”

Sexual – Toda e qualquer ato sexual que não seja do seu 

consentimento ou agrado. Aqui está incluso o estupro 

marital, quando a mulher é obrigada ou faz sexo com o 
marido, namorado ou companheiro para evitar algo pior.

Moral – Quando não é te dado a promoção que você 

merecia, quando a mulher ganha menos que o homem 

com a mesma função e responsabilidade, quando ela é 
preterida por ser mulher.

Patrimonial – Quando ela não é dona do seu próprio 

dinheiro, com a alegação inclusive de que é o melhor 
para ela porque ela não sabe gastar ou gasta à toa.

Para estas e todas as outras violências que as 

mulheres sofrem a AconselhaMe! 

“Está aqui, para te ajudar e apoiar.”

www.aconselhame.com.br



Como fazer sua  

carreira decolar?

Nossas  profissionais  

sabem como te  ajudar!

Empreendedorismo

Que tal abrir seu próprio negócio?

Você acha que para  empreender é  

preciso dinheiro?

Saiba que não!www.aconselhame.com.br



SONHOS E 

METAS
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“Sem sonhos, a vida não tem brilho. 

Sem metas, o sonho não tem 

alicerces. Sem prioridades, os sonhos 
não se tornam reais. ”

Augusto Cury

Ser Para Ter, uma vez eu ouvi essa pequena frase que é 

muito forte. Sonhar todo mundo sonha e pra sonhar ainda não 

se paga pedágio, mas, o que eu estou fazendo para realizar 

meus sonhos? quais são os pequenos e diários esforços que eu 
estou me submetendo para conquistar algo maior lá na frente?

De uma certa forma nós seres humanos precisamos de uma 

motivação para subir o próximo degrau. Até por isso que em 

nossa vida ouvimos muito palavras como metas, sonhos, 
planejamento, mas afinal qual a diferença entre elas?

Sonho: Algo lúdico, fantasioso que pode não ter fundamento 
ou coerência

Meta: Algo concreto, um objetivo com finalidade e com um 
prazo esperado.

Planejamento: ação, a definição da estratégia de como eu 
vou atingir as minhas metas.

www.aconselhame.com.br



O IMPORTANTE É 

PLANEJAR
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Um trechinho da música que retrata a síndrome:

“Eu nasci assim, eu cresci assim,

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!”

Não é covardia, fracasso ou negatividade que ao 

elaborar um projeto, objetivo ou sonho você perceba no 

decorrer do caminho que deva cancelá-lo ou adiá-lo. Não 

pense que está desistindo e assim crie um círculo de 

negatividade, pelo contrário, se achou melhor cancelar ou 

adiar é porque ele não é tão relevante quanto achava que 
era.

Você sabe atrair prosperidade financeira para sua 

vida? Que atitudes você tem perante a prosperidade 

financeira? Você sabia que a atitude que tem perante o 
dinheiro pode estar te ajudando ou atrapalhando? Pense nisso!

Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao 

dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas 
de sua vida. (Billy Graham)

Você tem síndrome de Gabriela?

A síndrome de Gabriela é se acostumar com o que vive, achar 

que não é possível mudar que não tem jeito, que é muito velho 

ou velha para isso ou aquilo...... enfim.... a pessoa se acha 

presa em velhos padrões que acredita que a mudança não 
lhe é possível.

Tenho uma ótima notícia 

para você: Não importa 

sua idade ou qualquer 

outra condição, se 

desejar e se empenhar é 
possível sim mudar!

“Lourdes Manhani é Terapeuta, Mentora de Mulheres, 

Palestrante, Escritora e empresária no ramo da beleza e 

bem-estar. Atua na área do desenvolvimento humano há 

mais de 20 anos”

www.aconselhame.com.br



COMO EU POSSO SER 

UM IMÃ PARA 
DINHEIRO?

DICA 2: VOCÊ TEM SÍNDROME DE GABRIELA?

A síndrome de Gabriela é se acostumar com o que vive, achar 

que não é possível mudar que não tem jeito, que é muito velho ou 

velha para isso ou aquilo...... enfim.... a pessoa se acha presa em 
velhos padrões que acredita que a mudança não lhe é possível.

Um trechinho da música que retrata a síndrome:

“Eu nasci assim, eu cresci assim,

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!”

Tenho uma ótima notícia para você: Não importa sua idade ou 

qualquer outra condição, se desejar e se empenhar é possível sim 
mudar!

Mas é preciso lembrar que o primeiro passo é querer e depois 
buscar ferramentas para mudar. 
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que não é possível mudar que não tem jeito, que é muito 

velho ou velha para isso ou aquilo...... enfim.... a pessoa se 

acha presa em velhos padrões que acredita que a mudança 
não lhe é possível.

Um trechinho da música que retrata a síndrome:

“Eu nasci assim, eu cresci assim,

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!”

Tenho uma ótima notícia para você: Não importa sua idade 

ou qualquer outra condição, se desejar e se empenhar é 
possível sim mudar!

Mas é preciso lembrar que o primeiro passo é querer e depois 
buscar ferramentas para mudar. 

É tudo o que você acha que é verdade e que 
conduz sua vida. 

Exemplo: Desejo ser próspero financeiramente, porém 

existe uma voz interior que me bloqueia a conseguir 
essa prosperidade. 

Quando você afirma- Sou um imã que atrai riqueza. O 
que vem na sua mente? 

Se aparecer esse pensamento: Como posso ser um 

imã se vivo na maior "pindura" e sempre foi assim, há.... isso 
não vai funcionar, é uma mentira, quem quero enganar?

Pois é, aí está uma crença que te impede com certeza de 
ser próspero. 

Como saber que possui crenças limitantes? A resposta é 

simples: observe como está sua vida e perceberá se as 
possui ou não

Muitas pessoas parecem que ao invés de atrair o 

dinheiro, infelizmente o repele.

Não sei como está sua vida e em que condição 

você se encontra, mas saiba que você pode sim ser um imã 

para o dinheiro. Não é tão fácil, pois requer dedicação 

como tudo na vida. No entanto, saiba que há um caminho e 

ferramentas para te ajudar com isso. Por hora vou 
apresentar-lhe 3 dicas para que comece já esse processo. 

DICA 1: DESCOBRINDO CRENÇAS LIMITANTES: 
PROSPERIDADE FINANCEIRA.

O que são crenças limitantes?

Muito se fala sobre como as crenças limitantes podem te 
impedir de concretizar o que deseja, não é mesmo?

Afinal o que são crenças limitantes?

www.aconselhame.com.br



COMO EU POSSO SER 

UM IMÃ PARA 
DINHEIRO?

DICA 2: VOCÊ TEM SÍNDROME DE GABRIELA?

A síndrome de Gabriela é se acostumar com o que vive, achar 

que não é possível mudar que não tem jeito, que é muito velho ou 

velha para isso ou aquilo...... enfim.... a pessoa se acha presa em 
velhos padrões que acredita que a mudança não lhe é possível.

Um trechinho da música que retrata a síndrome:

“Eu nasci assim, eu cresci assim,

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!”

Tenho uma ótima notícia para você: Não importa sua idade ou 

qualquer outra condição, se desejar e se empenhar é possível sim 
mudar!

Mas é preciso lembrar que o primeiro passo é querer e depois 
buscar ferramentas para mudar. 
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que não é possível mudar que não tem jeito, que é muito 

velho ou velha para isso ou aquilo...... enfim.... a pessoa se 

acha presa em velhos padrões que acredita que a mudança 
não lhe é possível.

Um trechinho da música que retrata a síndrome:

“Eu nasci assim, eu cresci assim,

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!”

Tenho uma ótima notícia para você: Não importa sua idade 

ou qualquer outra condição, se desejar e se empenhar é 
possível sim mudar!

Mas é preciso lembrar que o primeiro passo é querer e depois 
buscar ferramentas para mudar. 

A síndrome de Gabriela é se acostumar com o 

que vive, achar que não é possível mudar que não 

tem jeito, que é muito velho ou velha para isso ou 

aquilo...... enfim.... a pessoa se acha presa em velhos 

padrões que acredita que a mudança não lhe é 
possível.

Um trechinho da música que retrata a síndrome:

“Eu nasci assim, eu cresci assim,

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!”

Tenho uma ótima notícia para você: Não importa sua 

idade ou qualquer outra condição, se desejar e se 
empenhar é possível sim mudar!

Mas é preciso lembrar que o primeiro passo é querer e 
depois buscar ferramentas para mudar. 

DICA 2: VOCÊ TEM SÍNDROME DE 
GABRIELA?

“
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COMO EU POSSO SER 

UM IMÃ PARA 
DINHEIRO?

buscar ferramentas para mudar. 
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É muito provável que você esteja com dificuldade de 

atrair dinheiro para sua vida por conta as pessoas que estão 
na sua vida. 

Me digas com quem andas que te direi quem és!

O que essa frase lhe diz? Se aplica em sua vida? Você tem 

tido experiências ruins com pessoas que ao invés de te 
colocar para cima, te leva para baixo?

O ideal é que você fique o menos possível em 

companhia de pessoas que só reclamam, que sempre se 

colocam em situação de vítima e não acham motivo para 
comemorar nada!

Agora e se for alguém muito próximo? O que fazer? 

Sugiro que busque formas de neutralizar a influência que esta 
ou estas pessoas podem ter sobre você.

DICA 3: SE PROTEJA CONTRA 

AS INFLUÊNCIAS NEGATIVAS:“
“Lourdes Manhani é Terapeuta, Mentora de 

Mulheres, Palestrante, Escritora e empresária 

no ramo da beleza e bem-estar. Atua na área 

do desenvolvimento humano há mais de 20 

anos”’
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VIDA PROFISSIONAL DE 

SUCESSO

buscar ferramentas para mudar. 
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Não existe o certo ou o errado, o que importa é você 

receber o um dinheiro mínimo para as suas necessidades e 

lembrando que para cada pessoa necessidade tem um 

valor e fazer seja o trabalho que for, você se sinta bem e 
confiante do valor deste trabalho.

Pode ser em qual área de atuação for, pode 

precisar ou não de um estudo mais aprofundado, pode ser 

um trabalho ligado a natureza ou fechado em uma sala 
cercado de concreto. Cada um tem a sua verdade.

“Pode ser trabalhando com animais, pessoas, 

maquinas, objetos, tanto faz.”

Muitas pessoas acreditam que 

sucesso é apenas dinheiro. Outras 

que é apenas satisfação com o que 
você faz.“

O que realmente fará 

você ter muito sucesso 

na sua vida 

profissional é você 

realizar o trabalho 

com prazer, é você 

não ser obrigado a 

levantar da cama 

para fazê-lo, é fazer 

da sua profissão uma 

forma de sentir a 

alegria de viver e de 

fazer algo que faça a 
diferença no mundo.

E não estou falando de coisas grandiosas, 

como participar das pesquisas da covid-19 por 

exemplo, mas também sendo a costureira que faz a 

máscara, o gari que recolhe o lixo, o entregador que 

facilita para que possamos ficar em casa, e tantas 
outras formas de fazer a diferença.

O importante é procurar dentro de você o que te 

move. Mas se por acaso você não encontrar 

sozinha(o), não se preocupe, estamos aqui 
justamente para isso, ajudar você se encontrar.
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10 DICAS PARA SER UM 

EMPREENDEDORA 

PROTAGONISTA
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DICAS:
• Conheça seu negócio e a sua área de atuação com 

profundidade

• Controle suas finanças

• Melhore o que for preciso e potencialize os seus 
pontos fortes

• Seja parceiro da sua equipe e um agente da 
mudança

• Atenda e supere as expectativas dos clientes

• Cuidado com crenças limitantes e pensamentos 
negativos

• Tenha foco na solução e não no problema

• Surpreenda sempre

• Agradeça sempre

• Peça Ajuda sempre que precisar
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