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‘Autoestima para mim, 
é sinônimo de leveza, meditação, 

fluidez, aceitação e autoconhecimento.’

Relação Cognitiva
Quanto vale o apoio?
por Fabiana Weiss



ENTREVISTA

Flavia Adriana
ENSAIO: Carolina Ventura

Dia 28 de junho, é uma data mais que 

especial para essa Top Loba cheia de 

qualidades, pois é seu aniversário!  

Completando 44 anos, Flávia Adriana 

se considera várias mulheres em 

uma: poeta, romântica, equilibrista, 

ar t i s ta ,  menina/mulher ,  mãe, 

amante, esposa, filha, educadora e 

amiga. 

Professora de ciências há vinte e dois 

anos, Flávia diz que todos os anos 

são um novo aprendizado. “Ser 

professor em nosso país é um grande 

desafio e acredito que tenho feito meu 

trabalho com honra. Já presenciei 

inúmeras situações desesperadoras 

em minha profissão, na qual poderia 

ter desistido, mas mesmo assim não 

esmoreci. Tudo culpa do amor que 

t e n h o  e m  p a s s a r  m e u s 

conhecimentos. Amo a natureza, seus 

aromas, cores, sons e tudo o que a 

cerca. Talvez por isso, escolhi ensinar 

sobre ela e seus fenômenos às 

crianças e adolescentes. Tenho o 



sorriso frouxo, sempre animada! Sou sinônimo de leveza, empatia e 

acolhimento. Escrevo, danço, rodopio e distribuo sorrisos, tento ver a vida 

sempre por um outro ângulo, com olhos de quem enxerga flores na primavera, 

com os olhos do coração. É claro que tenho meus momentos de silêncio, reclusão 

e reflexão, e eles são essenciais. Através desses momentos me escuto, cresço e 

evoluo. Momentos de solitude, momentos  sagrados!!! Uma felina, alma livre, 

independente, sempre mantendo minha individualidade, mesmo casada há 

dezessete anos. Acho que um dos grandes segredos para relacionamentos 

duradouros é manter a individualidade de ambos. Tenho uma filha linda e um 

grande homem ao meu lado.”

Não irei chamar de superação, pois me acho uma pessoa resiliente. Vou chamar 

de adaptações. Todas nós passamos por momentos difíceis, momentos que 

precisamos tomar alguma decisão e seguir em frente. Vou contar a mais recente 

delas.

Qual foi a maior superação que você já teve na vida?



Tive uma crise existencial próximo aos 

meus 40 anos. Perdi pessoas próximas 

que me levaram a repensar sobre a 

vida. Até aquele presente momento 

sempre tinha sido o que esperavam o 

que eu fosse. Muitas vezes me calei e 

me contive, tentando me moldar a 

“padrões familiares” de como me 

comportar e agir.

Acabei perdendo minha identidade, 

quando percebi já não sabia mais 

q u e m  e u  e r a ,  j á  n ã o  s e n t i a 

pertencente a lugar nenhum. Um 

vazio só...

Encarei o fato e resolvi me resgatar. 

Procurei formas para me redescobrir. 

Ressignifiquei, desconstruí para 

construir. Hoje não me submeto mais 

a situações que me impedem de ser 

quem eu sou.

Acredito que cada fase é uma nova 

mudança, estamos sempre em 

evolução. Nunca somos o que fomos 

ontem.

Autoestima para mim é sinônimo de 

leveza, meditação, fluidez, aceitação e 

Quais foram as mudanças 
que você já teve que 

enfrentar na vida?

Como você consegue 
manter sua autoestima 

elevada?



autoconhecimento. Liberar endorfinas com atividades físicas e manter uma 

alimentação saudável também auxiliam.

Buscar apoio emocional de familiares e de um profissional. Não é fácil lidar com 

as emoções, mas podemos aprender a gerencia-las com autoconhecimento e 

terapias. Entender que podemos sim, não ser forte o tempo todo e não se culpar 

por isso.

Empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si. Muitas vezes, as mulheres não 

têm consciência de seu próprio poder. É daí que surge o empoderamento. As 

mulheres precisam reconhecer que elas são capazes, para então poder começar 

a fazer mudanças. Sou uma mulher empoderada pois tenho autoconfiança e 

determinação, vou atrás do que busco e encorajo amigas, familiares e parceiras 

de trabalho a fazerem o mesmo. Cada uma é única do seu jeito e não devíamos 

esquecer disso. 

Qual conselho você daria para mulheres deprimidas?

Você se considera uma mulher empoderada, por quê?



Quais seus planos para o 

futuro?

O que você acha que 

ainda deve aprender e 

melhorar?

Como você gostaria de 

ser reconhecida?

Como você conheceu o 

Movimento Top Loba?

Meus planos são: não deixar de 

aprender e sempre estar em busca de 

algo inovador, algo que me traga 

satisfação profissional e emocional.

To d o  a n o  g a n h a m o s  n o v a s 

experiências. Novas versões, sempre 

em evolução para se tornar cada vez 

melhor.

Como educadora: uma profissional 

proativa e que valorizem meu 

trabalho.

Conheci o Movimento Top Loba pelo 

aplicativo TikTok. Em um dos vídeos 

publicados pela Angel. O vídeo 

condizia com o que eu penso, com o 

que estou vivendo neste momento. A 

partir daí aderi ao movimento.



Conte algumas 

curiosidades sobre você

Gosto de escrever poesias:

SILENCIOSAMENTE...

Silenciosamente permaneço no ar...
Em meio a aromas inusitados e 

inesquecíveis.
Silenciosamente me encontro...

Em cada encontro me reconheço.
Silenciosamente, os sons menos 

audíveis são ouvidos. 
Ouvidos em formas de belas 

melodias.
Silenciosamente, as 

transformações ocorrem.
Modicando o que foi, alterando... 

Reagindo ... 
Para o novo...
Nos fazendo 

Respirar  fundo...
 Silenciosamente, lembro de cada  

momento vivido.
Assim, silenciosamente, o Ar 

tocará  meu corpo e espalhará
Levando o encantamento  ao 

ponto de  arrepiar a alma.
Dispersando o perfume da essência 

da vida.



Para manter o equilíbrio, corpo e 

mente sã, faço pilates aéreo. 

Movimentos circenses com tecido 

acrobático e lira. Isso me deixa leve e 

viver na leveza é a melhor maneira 

de gerenciar emoções. Yoga e 

meditação também fazem parte, me 

auxiliam na minha escuta interior.



Coluna

Relação Cognitiva
por Fabiana Weiss

Oi queridas, sou Faby Weiss e essa é uma 

Coluna nova da revista Top Loba VIP, e 

tem por objetivo ajudar as leitoras desta 

revista encantadora, a elevarem sua 

autoestima de dentro para fora, 

complementando o trabalho 

MARAVILHOSO que a Angel faz com 

todas nós, elevando nossa autoestima de 

fora para dentro.

Os textos que trarei aqui serão apenas pílulas de assuntos sobre 

autoconhecimento, autodesenvolvimento, baseados nos meus estudos em 

Química, Neuropsicopedagogia, PNL, desenvolvimento humano, além de 

outros assuntos relacionados.

A cada edição, farei um bate papo informal com a Top Loba da capa, e 

chegaremos a um ponto comum sobre qual tema será abordado.

Mini currículo:

Fabiana Weiss, 41 anos, Top Loba desde dezembro de 2020, formada em 

química pela USP, atuou como professora de inglês para adultos, focado em 

executivos, por 15 anos e quando fez 40 anos, resolveu se reinventar e 

começar uma nova carreira na área de desenvolvimento humano, 

especialmente para mulheres. Pós-graduada em Neuropsicopedagogia, com 

o intuito de entender o porquê tantos adultos ficam apreensivos quando tem 

que falar inglês, essa pós-graduação, mostrou que muitas crenças vem da 

infância, e que está enraizado nos nossos hábitos. A partir de estudos em PNL 

(Programação Neuro-Linguística), Coaching e Mentoring, e assuntos 

relacionados a protagonismo feminino, aplica uma metodologia única para 



mulheres maduras que desejam ter as rédeas da própria vida sem medo de 

julgamentos e desmitificando as falsas verdades que estão bloqueando seu 

progresso pessoal e profissional. Faço aulas ao vivo todas as terças e sextas- 

feiras às 21:27h, no meu Instagram.

Faço Mapeamento comportamental em grupo.

Contatos: WhatsApp: 55-11-99909-3396 Instagram: @fabyweissoficial

Após conversar com a Top Loba da Capa, Flavia Adriana, o tema escolhido 

para este artigo foi: Quanto vale o apoio?



Quanto vale o apoio?

“Uma pedra intransponível para o pessimista é uma pedra de apoio 

para o otimista”.
Eleanor Roosevelt (1884 - 1962): diplomata e ativista dos direitos humanos e 

esposa do ex-presidente dos EUA, Franklin Roosevelt.

Na coluna de hoje, vou fazer algo um pouco diferente: o título já é uma 

pergunta, e com isso, vou fazer mais algumas perguntas para que você, 

Loba querida, possa refletir.

Por que precisamos do apoio de outras pessoas?

Será que conseguimos nos apoiar, mesmo quando os outros estão 

“contra”?

Será que o apoio das pessoas queridas nos faz mais fortes, e com isso 

conseguimos mudar de forma que nunca imaginaríamos?

Não vou responder essas perguntas, mas vou falar um pouco sobre a 

natureza humana:

Somos seres sociais por natureza, e com isso prezamos o que as outras 

pessoas pensam de nós. A opinião dos outros nos influencia, e às vezes 

até nos faz mudar de ideia em relação a algo, que parecia importante.

Pirâmide de Maslow



De acordo com Maslow (o mesmo que escreveu o livro “Emoções das Pessoas 

Normais”, que deu origem ao teste DISC), temos essas 5 necessidades que 

precisam ser satisfeitas para podermos ter uma vida plena.

Percebe que, nessa pirâmide, a necessidade social vem antes da estima e 

auto-realização?

O que podemos entender dessa pirâmide?

Que quando queremos algo para satisfazer a necessidade de status, ou de 

realização, temos que satisfazer a necessidade social, que significa, que se não 

tivermos apoio de outras pessoas, não conseguiremos subir na pirâmide.

Com isso, eu te pergunto: essa necessidade social pode nos atrapalhar de 

modo que não consigamos satisfazer as outras necessidades?

Uma coisa eu te garanto: somos +7 bilhões de pessoas nesse mundo, pelo 

menos 1 dessas, além de você, vai te apoiar com a ideia que você tem, por 

mais “maluca” que seja.

Então, o que deveríamos fazer é: ao invés de esperar que as pessoas a nossa 

volta nos apoiem, vamos procurar pessoas que nos apoiem, mesmo estando 

longe...

É mais fácil? Não sei. Mas se você conseguir isso, escreva pra mim contando 

sua experiência, ok?

É isso queridas, espero ter ajudado e contem comigo sempre! Até a próxima!

Faby Weiss

R

A REVISTA DA MULHER MADURA EMPODERADA

@toploba

@revistatoploba
@toploba_oficial



Quem é Angel Mancio?

Fundadora da Revista Top Loba e do Clube Top Loba 5 estrelas. 

Angel iniciou sua carreira de modelo aos 40 anos e virou sucesso 

após participar do programa Encontro com Fátima Bernades em 

2016, gerando o Movimento Top Loba, pela valorização e 

incentivo à autoestima de mulheres maduras.


