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PELA FORMA

Encontrando a coragem para aceitar
nossos sentimentos mais dolorosos e
mudar de atitude em relação à vida

PERFEITA

“Quem se arrisca a apresentar publicamente suas ideias tem que superar
o medo de se expor. Dá para imaginar,
então, o tamanho da coragem da Daiana
Garbin, que eleva essa jornada à máxima
potência ao escrever sobre seus próprios
fantasmas, seus traumas, tudo o que não
gostamos de contar. Ao dividir conosco
esse processo, ela mostra a libertação
que ele traz.” – Daniel Barros, psiquiatra,
autor de O lado bom do lado ruim

“Daiana Garbin nos surpreende novamente com um livro corajoso, onde abre
seu coração para nos ajudar a fazer as
pazes conosco.” – Sophie Deram, nutricionista, autora de O peso das dietas

“É preciso ter muita coragem para buscar no nosso lado sombrio a cura para
tantos males. Neste novo livro, Daiana
se mantém ﬁel ao seu propósito de
autoconhecimento e compartilha suas
descobertas. Ela tem uma enorme sensibilidade para abordar esse assunto e
nos apresenta caminhos possíveis para
fazermos o mesmo. Uma reconexão
com o nosso eu profundo capaz de nos
levar das sombras à luz.” – Ana Furtado, atriz e apresentadora de TV

“Por muitos anos me senti insuﬁciente,
inadequada e fracassada. Era como se
dentro de mim existisse um buraco impossível de ser preenchido. Sei que você
também se sente desse jeito. E provavelmente ﬁnge que está feliz, que é segura e
realizada, como eu ﬁz quase a vida toda.

Vivemos a ilusão de que um dia nos
sentiremos completas. Acontece que
não existe o momento mágico em que
o vazio deixará de existir, em que o sofrimento vai desaparecer e iremos desfrutar de uma felicidade permanente.
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