
a gestação e a 

Imagem
Pessoal



Você não é

...a marca da sua roupa,

...o corte do seu cabelo,

...a roupa da moda,

...as vozes que te diminuem,

...os erros que você cometeu,

...as expectativas frustradas,

...os tombos que a vida trouxe,

Você é

...o tempero único que foi lhe dado,

...a força dentro do seu coração,

...sua forma de ver o mundo,

...bela à sua maneira,

...você

é sua

UNICIDADE



Conscientização da imagem

 
Saia do piloto automático e entre no modo CONSCIENTE onde

você compreende e raciocina cada escolha.

Já percebeu como ao decorrer da sua vida você já foi várias de si mesma? 
Já paro para pensar que quando era criança, você era uma de você que já não é mais
a mesma?
Não que você tenha mudado totalmente, mas o amadurecimento vez com que você
crescesse e desenvolvesse novas áreas da sua vida.
 
Agora no momento da gestação, da maternidade, acredite: vai acontecer novamente.
Você provavelmente vai mudar e não apenas no corpo, mas na rotina, nas
preferências, nas necessidades.
 
Como costumam dizer: quando nasce um bebê nasce também uma nova mulher.
 
E isso faz todo sentido, nasce uma nova mulher, como novos desejos, novas
percepções, que viverá novas experiências, que se perceberá de uma nova maneira.
 
Em toda essa experiência, é importante lembrar de duas coisas: você será uma mãe
mas também será uma mulher. Busque e encontre sempre o equilíbrio entre as duas
funções, os dois papéis.
 
E como uma forma de preparar-se para as mudanças que virão, aqui vão algumas
dicas para que esse trajeto aconteça de maneira mais natural e orgânica possível.
Que nada seja demais nem de menos, mas que seja de alegria, percepção,
amadurecimento e gratidão.



O primeiro passo para sua imagem estar segura é conhecer o seu momento atual.
O por que das suas escolhas, o que te fez estar onde você está e como está.
Para isso, responda as seguintes questões:

 

Começando:
Quais características suas te
permitiram chegar onde você está
hoje?

Entendendo:
Uma pesquisa realizada em Harvard
em 2009 concluiu que a imagem que
você projeta para si mesmo determina
78% dos seus resultados. Ou seja, se
você se vê (de enxergar mesmo) de
maneira positiva, seu cérebro acredita
e confirma que você é positivamente
favorável a conquistar seus objetivos.
Caso contrário também corre da
mesma maneira. 
Essa visão pessoal, sua imagem, é o
que você também projeta para o
mundo, é o que desperta no outro.

Responda:
Quem sou eu?
Quais são meus valores?
Quais são as minhas realizações?
Quais são os meus sonhos?

 

 

 

Quais são os sentimentos que quero
despertar ao pensar em mim mesma?
Quais são os pensamentos que quero
despertar no outro ao ser vista em
público?
Como posso me preparar para isso?
O que depende de mim nesse
processo?
Em que posso pedir ajuda? Para quem
vou pedir ajuda?

 

 

Que tipo de postura desperta tais
sentimentos e pensamentos?
Que tipo de atitude desperta o
mesmo?
Qual tipo de roupa é congruente com
essa momento?

Reflita e responda:

Definindo:



Para te ajudar nesse processo, aproveite alguns materiais de apoio:

Livros



Sobre a
Daphynne

Bacharel em Administração

de Empresas.

Corte, costura e modelagem

industrial pelo SENAI.

Desenho de moda- SENAI.

Consultora de Imagem-

Fashion Campus.

Visagismo- Doro Mendonça


