
Encontro de Barbies na Dip Lik 



 Ser Bruxa ou Barbie...você decide 

 Quantas vezes nós somos as bruxas de nós 
mesmas, deixamos de ser felizes porque nos 
culpamos, por termos 2 cm a mais dos lados, 
celulite, o cabelo não está na cor 
adequada... E nem lembramos que mesmo 
com tudo isso, somos divas, lindas, é só 
sorrirmos e viramos uma BARBIE. 



 Esposa  

 Mãe 

 Psicóloga 

 Motorista 

 Empresária 

 Administradora 

 Amante 



 Toda mulher tem sonhos, projetos, seus 
próprios valores. Nossa agenda é cheia e para 
executarmos tudo isso nos cobramos muito e 
pagamos um preço muito alto também. 

 Para nós tudo está associado a um projeto de 
vida, não medimos esforços para isso, e 
muitas vezes para conseguir tudo que 
sonhamos deixamos de “viver”. 



 Acordamos as seis da manhã e a noite 
estamos raladas, processadas, trituradas, 
precisamos dar atenção aos filhos e ao 
esposo, ir para cama sorrindo...Gostosa, 
Poderosa! DIVA! 

 Só que as vezes nem sempre conseguimos ser 
a amante, desejamos que eles durmam, 
estamos exaustas, cansadas de ser Mulher o 
dia inteiro. 



 Qual  a realidade que vivemos? nos cobramos 
demais, porém, que momentos pensamos em 
nós, tiramos para nós? 

 As informações cada vez mais velozes, em 
tempo real, as coisas para ontem, tudo 
virtual 

 Quanto tempo durante o dia vocês tiram para 
se cuidar, se amar, refletir, se arrumar, fazer 
compras despreocupadamente, visitar 
alguém. 



 Olhe-se no espelho, vista sua roupa mais 
bonita, aquela que você comprou na Dip 
Lik... 

 SORRIA, diga Bom dia, irradie coisas boas 
para você e com certeza  seu dia começará 
maravilhoso. 



 Com todo nosso emocional resolvido, 
autoestima elevada. Vamos sair, adquirir 
aquilo que nos deixa feliz, nos faz parecer 
mais jovem, magra, linda, gostosa, poderosa. 
Temos todo direito a este momento...com 
certeza um local que nos deixa feliz é onde 
criamos laços, somos bem atendidas, 
acolhidas, ouvidas...A DIP LIK é assim...BEM 
VINDAS BARBIES! 




