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Eu sou Vanne Costa, estudo Psicologia e
faço extensão em Sexologia. Além de ser
colunista na Revista Sexsência, blogueira
do "Bora Falar Sacanagem?!", mulher,
preta, gorda e feliz.
Deixo claro que isso aqui não é papo de
boteco (sem desmerecer um) e muito
menos receita de bolo. Lidar com o
outro não é uma tarefa fácil, então
vamos em frente.

Como você está?

COMO COMEÇAR UMA
RELAÇÃO

Baby, você nunca vai saber como
começar. Relacionamento é uma parada
muito complexa que não depende só de
você. O máximo que você precisa saber
é que o flerte tá liberado, dar o primeiro
passo também. Seja você e tá tudo certo.

Tudo complexo!

VOU PARECER FÁCIL?

Em pleno século 21, essa ainda é a nossa
principal preocupação? Fala sério! Tem
guerras acontecendo pelo mundo,
minha gente. Tem uma galera passando
fome e sede. E você tá aí preocupada
com o que vão achar de você se você
chegar na pessoa? Que se foda! Apenas
seja uma mulher leve e tente se divertir
com isso mesmo que você tome um
fora. Risos.

Quem liga?!

MAS MEU COLEGUINHA
DISSE...

Teu coleguinha não sabe do que se
passa na sua vida. Você não precisa ficar
se machucando ou se sacrificando para
se moldar e se encaixar na vida de
ninguém. Quem for te querer, vai querer
assim, cheio de defeitos. E tá tudo bem!
Pega todo esse tempo que você
pretende gastar para "se encaixar" e
invista em você. Tenha uma vida
interessante!

Aham... sempre ouvindo os outros...

COMO FAÇO PARA TER
UMA VIDA INTERESSANTE?

O que é uma vida interessante pra você?
Se olhe no espelho e se pergunte isso. A
vida profissional tá legal? E os seus
sonhos, quais são? Que tal começar a
gastar energia para realizá-los e ser feliz
sozinha pra depois pensar em ser feliz
com alguém? E aquele corte novo que
você estava afim de fazer? A trilha
com a galera? Vai! Para de perder tempo.

Isso é você que tem de saber
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Liberte-se!
Descubra-se! 
Faça amor com você mesmo todos os
dias. 
 
Gente feliz e bem resolvida atrai pessoas
felizes e decididas. Tudo é consequência
do que você é do que você faz.
 

Quem se ama e se cuida

POSSO CRIAR
EXPECTATIVAS?

 essas expectativas sejam as corretas.
Tente pensar a curto prazo, como por
exemplo: a expectativa de um novo
encontro, um jantar diferente...
Não vai cometendo o sagrado erro de
conhecer hoje e já tá planejando o
casamento amanhã. Posso acontecer
tudo diferente? É claro que pode! O que
não pode é você deixar de tentar ser
feliz e se divertir com as tentativas.

Deve! Desde que...

VOCÊ PRECISA SE DAR UM
TEMPO

Pare de focar 100% da sua energia em
encontrar alguém. Foque em você, cuide
de você. Ame você. Ria de você mesma e
das suas palhaçadas.
Tá difícil? Terapia! Um profissional vai
saber te ajudar. Seja leve.

Foco e energia

QUANDO VOU ENCONTRAR
O AMOR DA MINHA VIDA?

Olhe-se no espelho. ;)
Você será incapaz de manter alguém do
seu lado se não entender que o amor da
sua vida é você. Invista em você
primeiro, entenda que o
foco é você.

Boa pergunta

COMO SER LEVE

Assuma suas dores. Tá tudo bem sofrer
por alguém, tá tudo bem se sentir
insegura. Tá tudo bem se sentir feia as
vezes e chorar por nada.
TÁ TUDO BEM SER HUMANO! Você não é
perfeito, então pare de cobrar perfeição
de si mesmo.

Seja humana

VIU?! EU DISSE QUE EU NÃO
TINHA RECEITA DE BOLO.

RSRSRS.. .  
 

BEIJOS E BOA SORTE.
VANNE COSTA.
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