Uma bela história de vida e
a SUPREMACIA FEMININA
Gostaria

primeiramente

de

parabenizar o SF por seus 09 anos.
Acredito que o site e os boletins são um remedinho que
precisamos continuamente para a alta estima.

Talvez a minha história seja igual e de tantas outras mulheres
que passam por desafios enormes na vida e descobrem uma
maneira de viver maravilhosamente todo amor e carinho de uma
verdadeira FAMILIA.

Eu era casada com uma pessoa que não me fazia nada feliz, seu
grande problema era as idas constantes a bares... Quando estava
grávida da minha primeira filha passei por situações muito
constrangedoras e tristes. Sempre achei que a gravidez seria algo
maravilhoso e a construção de uma casa também, e este "ser"
me mostrou que poderia
ser horrível também.

Mas fui levando tudo,
achando

que

deveria

tentar mais uma vez...

procurei até uma psicóloga
achando

que

eu

estava

errada, que eu deveria achar
uma maneira de aceitar suas
bebedeiras pra manter nossa
"família unida".

Mas o desrespeito só aumentava, até o dia em que brigamos
muito feio e ele partiu para cima com nossa filha vendo tudo.
As dúvidas eram muitas, ficar sozinha? criar uma criança
sozinha? recomeçar? Me sentia sem capacidade alguma. Mas
decidi colocar um ponto final e recomeçar.
Essa fase foi a mais difícil, pois sempre vinha a duvida: "Será que
estou fazendo o certo?"

Dai pra frente muita coisa positiva aconteceu, uma delas foi o
amigo que me apresentou a SUPREMACIA FEMININA. No
começo achei que não era tudo isso, que não teria capacidade
como as MULHERES que vemos no mundo inteiro. Mas estava
errada, a primeira fase foi me recompor enfiar a cabeça no
trabalho e nos cuidados com a minha filha, não pensava em ter
outro relacionamento, pois achava que sempre haveria um
problema.

Até que um dia disse que não
acreditava mais no amor, e ouvi
que nunca devemos desistir do
amor, apenas precisamos saber
cultivá-lo e colocar em todos os
momentos

da

vida,

incluindo

relacionamentos.

Passado

um

tempo,

de

recomposição, resolvi encarar um
novo relacionamento, mas onde
eu é que colocaria as regras, com muito cuidado e amor, pois é
assim que acredito que deve ser.

Hoje estou casada com mais um filho e com um companheiro
maravilhoso, que entendeu o sentido de “Eu estar no comando”
e de ele servir-me com todo amor, carinho e respeito que não
só eu como todas as mulheres merecem receber.

Ele cria minha filha como se fosse dele também, cuidamos um do
outro como uma verdadeira Família, como eu cresci vendo e
como acredito que deve ser.

As várias conversas com meu grande amigo me fizeram ser mais
forte, e ter coragem de resolver as coisas sem ter vergonha ou
medo de errar, pois se algo saísse do curso, é que não seria pra
mim mesmo. Meu muito obrigada a LADY AMA!

Ah! e o melhor
detalhe

que

tenho pra dizer
da minha vida
de hoje... As
massagens nos
pés são um dia
sim

e

outro

também!

CHYNTIA QUEEN

