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Olá, que prazer te ver por aqui!

Meu nome é Paula Machado, sou psicóloga 
 e atuo na área Clínica - CRP 06.161489

Hoje, venho compartilhar com você através
desse ebook as "5 Dicas para você utilizar o
amor próprio ao seu favor e construir relações
mais prazerosas".



“Um amor-próprio  saudável  e  bem
constituído part irá  de um princípio
fundamental :  Eu mereço tudo aqui lo
que me faça crescer como pessoa e
ser  fel iz .  

M-e-r -e-ç -o:  assim, saboreando letra
a letra.  

Não importa o  que pense:  você não
merece sofrer,  de modo que,
enquanto puder evitar  o  sofr imento
inúti l  e  desnecessário,  estará
respeitando a  s i  mesmo.  Não existe
fel ic idade completa sem respeito
próprio,  sem se manter f ie l  a  seu
próprio ser  e  ao potencial  que tem
dentro de s i .”

Walter Riso



Eu entendo que a  construção de uma
autoest ima saudável  nos dá a
oportunidade de al imentar uma
relação mais  afetuosa e  compreensiva
com nós mesmos.  Com isso,  a  chance
de permanecermos em relações
tóxicas se torna cada vez menor.
 



Existem grandes chances de você conhecer ao
menos uma pessoa que nunca enxerga suas
qual idades,  está  sempre se comparando com os
outros e  tem um grande problema quando comete
uma falha.  A autoaceitação,  ou seja,  aceitar  seus
defeitos  e  reconhecer suas qual idades é  algo
IMPOSSÍVEL.  

Essa pessoa acredita  que não é  boa em nada e  que
tudo que faz pode ser  considerado como algo ruim,
em virtude disso perde grandes oportunidades já
que tem medo de iniciar  algo novo ou f inal izar  um
projeto.  

A tr isteza também é um sentimento muito intenso.
O que já  era de se esperar,  né? Imagina ter  que
conviver  24h por dia  com esse sentimento de auto
rejeição?

Tudo isso tem nome:  BAIXA AUTOESTIMA

E sabe qual  o  maior problema da baixa autoestima?

É que quando você está  transbordando de
sentimentos negativos relacionados a  s i  mesma,  a
chance de você entrar  em ci ladas como relações
abusivas e  destrutivas que te  colocam cada vez mais
para baixo é  enorme.

 Relações só são saudáveis  quando existem pessoas
saudáveis  dentro delas.
Sendo assim, vamos juntas ut i l izar  o  amor próprio
ao nosso favor e  construir  relações mais
prazerosas?
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A autoestima é uma construção, que normalmente é
feita na infância. Portanto, as relações familiares são
muito importantes para um desenvolvimento saudável.
Pais que não elogiam, não incentivam, que castigam
severamente ou que abusam dos seus filhos, podem
ser grandes desencadeadores de uma autoestima
prejudicada.

Ao longo da sua vida você pode ter ouvido muitas
coisas sobre você, e suas “versões negativas” sempre
foram muito destacadas. 

A partir disso, você acreditou que realmente não
conseguiria fazer nada que fosse considerado como
“bom”. Seu corpo era ruim, sua voz era ruim, seu gênio
era ruim, suas escolhas eram ruins e por aí vai.  As
pessoas te marcaram, te carimbaram, te disseram
quem você era e até onde você iria chegar. 



Tudo isso, alimentou uma série de monstrinhos dentro
da sua cabeça que repetem muitas mentiras todos os
dias. Fica difícil exigir que o outro te valorize, já que
nem você mesma se valoriza, né? 

Talvez seja por isso que você se permite ou já se
permitiu permanecer em relações tão péssimas para
você. 

A falta confiança em si mesmo faz com que todas suas
potencialidades fiquem guardadas no armário. Você
não se explora, não arrisca, não tenta algo novo, não
se reinventa. 

Quais suas potencialidades?  No que
você é boa? O que você mais gosta?
Como gostaria que as pessoas te
tratassem? Como gostaria de se
enxergar? O que pode fazer para
melhorar seus relacionamentos?

Responder essas perguntas, pode ser o
primeiro passo!



As pessoas sempre pedem algo para você, pois já
perceberam que você sempre diz “SIM”. 

Algumas dessas pessoas até abusam da sua boa
vontade né?

Mas, me responda, você gostaria de dizer “SIM” para
tudo e todos como você faz?

A angústia sentida em negar o pedido de alguém está
muito relacionada com o medo de ser rejeitada. Sabe
aquela sensação de “se eu falhar com essa pessoa,
talvez ela não goste mais de mim ”? Eu entendo. 

Porém, ao dizem “SIM” para tudo, você vai se sujeitando
a fazer coisas que não gostaria de fazer ou que não
poderia fazer naquele momento.  Você prejudica seu
tempo, sua energia e suas vontades. O respeito que
você deveria ter por você mesma, é lançada janela a
fora. 



Quando abrimos mãos de nós para agradar
alguém também abrimos mão da nossa
autoestima.
 Aprenda a dizer “NÃO” quando for necessário e
não precisa se sentir culpada por isso. 

Se liberte desse peso! Ressignifique essa
palavra! O “NÃO” também pode ser
símbolo de cuidado e afeto



Colocar limites nas suas relações é importantíssimo. As
pessoas precisam entender que não podem fazer o
que quiserem com você.

Quando você não coloca isso em prática, suas relações
vão se tornando cada vez mais debilitadas e medíocres.
Cada vez mais, você deixará em sua vida pessoas que
reforçam seus sentimentos de insegurança, rejeição e a
sensação de que você não é merecedora de algo
melhor.

E sabe como colocamos limites? FALANDO. 

Sim, fale sobre como se sente quando alguém faz algo
que te incomoda, te deixa triste, com raiva, magoada
ou chateada. Você não precisa fingir que está tudo
bem ou passar por cima de si mesma para “preservar”
o outro.



Eu entendo que isso pode ser difícil, mas, eu tenho
uma ótima notícia para você: uma autoestima
trabalhada te ajuda na hora de impor os seus limites. 

Através da autoestima e do autoconhecimento você
entende seu próprio valor, suas necessidades e
seus próprios limites. 

Você tem uma clareza muito maior em relação aos
seus objetivos, suas vontades e ao seu próprio
momento, conseguindo verbalizar isso com muito
mais facilidade para quem está ao seu redor.



Tentar sempre agradar todo mundo é sinal de vários
medos, entre eles, o medo de ser substituído,
descartado ou visto como alguém inútil. Sendo assim,
você evita ao máximo compartilhar opiniões
divergentes ou adotar uma postura diferente do
“esperado”.

Você sempre tenta colocar as palavras certas, agir de
forma correta, ser bom para todos, nunca falhar com
ninguém e ser perfeito em tudo que faz. UFA! Pode-se
imaginar o tamanho do peso que você carrega ao
sustentar essa máscara. 



Se permita falhar. Você pode, é um direito seu.
Ninguém precisa e nem consegue ser perfeito e
estar disponível o tempo inteiro.  Isso além de
sugar toda sua energia, faz com que suas
relações sejam cada vez mais dependentes.



Dentro das relações, você costuma esquecer de “quem
você é”?

Vou te explicar...existem muitas pessoas que acreditam
que quando entram em uma relação amorosa devem
virar “uma coisa só”. Ou seja, frequentar os mesmos
lugares, ouvir as mesmas músicas, gostar dos mesmos
papos e assim por diante. 

A falta de individualidade pode gerar codependência, ou
seja, é criada uma ligação emocional tão forte que a
identidade individual de cada um se perde. 

E isso acarreta em ciúmes, brigas desgastantes, pouca
ou nenhuma liberdade e muitos outros problemas. Se
enxergar fora dessa relação é algo que se torna muito
difícil já que seus gostos, suas roupas, suas amizades e
até sua família, foi deixada de lado em prol dessa
relação. 



É muito importante se envolver com as coisas que são
consideradas importantes para seu parceiro, mas para
isso você não precisa esquecer das coisas que são
importantes na sua vida. 

Sua personalidade e essência devem entrar para somar
dentro dessa relação e não serem jogadas debaixo do
tapete. Sua opinião, seus gostos, suas amizades e suas
características são valiosas e podem contribuir na sua
relação com o outro. 

Se essa relação te faz sentir “apagada” talvez ela
não seja a melhor opção para você. 





Quer saber mais
 sobre o assunto?

Me siga no Instagram
@psimachadopaula



Quer falar comigo,
tirar dúvidas ou

agendar uma
consulta?

Obrigada!

 
 By Paula Machado


