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100 Se juntar ao Yahoo Answers e ganhar 100 pontos hoje. Os termos Privacidade RSS HelpAbout Responses Guia comunitário Avaliação de Parceiros de Conhecimento e Níveis de Feedback A terapeuta e estudante de Psicanálise Maria Virginia Coser, 37, diz que é filha de um pai pedófilo e mãe com transtorno de personalidade narcisista. Ela só percebeu que o abuso que sofreu quando criança pelo
pai quando viu uma cena de abuso sexual no romance - e os crimes que ele cometeu a impediram de crescer em um só lugar. Seria apenas o começo da minha infância, marcada por abusos físicos, sexuais e verbais, as consequências das quais ainda carrego comigo. Nasci em 1983 em Vitória. Morávamos em uma casa simples no Morro do Jaburuna, na cidade vizinha da Vila Vell. Meu pai era
pedreiro e minha mãe era funcionária do Departamento Estadual de Educação. Foi a primeira de uma série de casas e cidades em que eu morava. Mudanças em bairros e cidades tornaram-se permanentes na minha família sempre que os segredos obscuros do meu pai ameaçavam sair no início. Além de pedófilo, era alcoólatra com vício em jogos e prostitutas. Minha mãe encobriu sua má conduta
sexual. Minha infância foi marcada por dificuldades financeiras, abuso sexual e memórias de abuso psicológico por uma tia que tinha o hábito de ligar uma broca, colocá-la perto da minha cabeça para conter meu choro. Minha mãe às vezes me abraçava em uma noite chuvosa para me proteger do trovão, às vezes ela me trancava. Por muito tempo me perguntei se tinha sido abusada sexualmente pelo
meu pai porque não conseguia me lembrar disso. É como se algumas memórias tivessem sido apagadas. Eu estava desconfiado, mas eu tinha certeza que fui abusado sexualmente quando criança por um gatilho emocional. Em 2017, quando eu estava assistindo uma cena de abuso de um personagem da novela No Outro Lado do Paraíso, me senti mal e fui ajudado por um amigo da psicóloga que me
explicou o termo michaelka. Era uma resposta que eu tinha que ter porque eu tinha muito ódio pelo meu pai. Lembro da minha mãe me dar um banho à noite quando eu tinha uns cinco anos porque sentia muita dor na vagina. Meus pais fizeram piadas tristes quando descobri o transtorno de personalidade narcisista, tudo fazia sentido. Extremamente controladora e manipuladora, comigo e com pessoas
próximas a mim, ela distorceu os fatos a seu favor, sempre se expondo ao ridículo. Tanto ela quanto meu pai fizeram uma piada comigo, como me colocar ao lado de objetos que me deixaram com medo e ou me jogar na multidão. Hoje é muito óbvio para mim que ela, além do narcisismo, tinha traços de psicopatia. Depois da cena da novela, tive que guardar lembranças da minha infância. Minha
primeira babá me confirmou que violência sexual. Fui a um vizinho que confessou que o pai dela a molestou. Falei com outros colegas de infância que me disseram que meu pai costumava mostrar-lhes seu pênis enquanto tentava colocar a mão neles. Não posso dizer quantos sacrifícios ele fez. Para piorar as coisas, aos 8 anos, fui intimidado por amigos de rua, meninos e meninas, os mesmos que
também foram assediados pelo meu pai. Na época eu fui abusado sexualmente pelos irmãos mais velhos dessas crianças que tinham o direito de me molestar porque meu pai estava assediando suas irmãs, era como se eles estivessem buscando vingança através de mim. Na adolescência, testemunhei a mãe de uma menina de 5 anos ao lado expondo minha mãe que sua filha foi molestada pelo meu
pai, minha mãe em lágrimas, implorando-lhe para não julgar. Outras reclamações saíram na primeira vez. Minha mãe, minha mãe astuta, defendeu você, encobriu seus crimes de pedofilia. Ela sempre achou um jeito de protegê-lo negando abusos, chorando. Da Vila Vely partimos para Vitória em 1985, no ano seguinte fomos para a cidade da Serra e depois para Guapari em 1989. Lá nos mudamos pelo
bairro várias vezes nos anos 1990/1991 e ficamos até 1995/1996, quando meus pais se separaram. Eles estão juntos de novo muitos anos depois. Os atacantes sabem como escolher suas vítimas. Meu pai nunca tocou em garotas que eram bem cuidadas, cujos pais estavam presentes, nunca tocou em um dos meus primos cujo pai era um delegado. Por que minha mãe silenciou seus crimes sexuais
contra sua própria filha e muitas outras crianças? Foi uma pergunta que me fiz várias vezes. Acho que compartilham a perversão. Em 2007, após dois anos de relacionamento com um estrangeiro em um relacionamento abusivo, ele me disse que meus pais não eram normais. Eu já sabia que havia algo errado com minha família e eu estava determinado a não voltar para a casa deles. Comecei a
prostituição em uma boate, dormi na rodoviária, passei fome. Tive uma adolescência conturbada, com relacionamentos abusivos, excesso de álcool (tive coma alcoólico aos 17 anos), cercado por traficantes, prostituição e depressão. Aos 20 anos, procurei ajuda e fui tratado por um psiquiatra do Serviço Público Vitoriano que me tratou com medicação para não cometer suicídio. Meu passado afetou
minha vida em todas as áreas: profissional, financeira, social e amorosa. Acabei com um relacionamento abusivo porque tive abuso naturalizado e não entendi que as pessoas se comportavam assim comigo. Evitei outras tentativas de estupro. Durante o ano fiz uma extensão psicológica e mudei radicalmente a maneira como trato as pessoas. Estou sendo tratado de hiperprolactinemia, uma disfunção
hormonal causada por estresse pós-traumático. Meu corpo recebe uma alta carga de cortisol quando de casa, ou se eu estou em contato com as pessoas. Gera estresse físico e psicológico que causa uma dor de cabeça conhecida como enxaqueca suicida. Hoje eu tenho um novo marido e duas filhas. Não entrava em contato com minha mãe desde 2018, quando ela tentou manipular minha filha mais
velha. Hoje, aos 37 anos, sou estudante de psicanálise e trabalho como terapeuta Ayurveda. Criei um canal no Youtube onde acoto o tema do narcisismo materno, compartilhando minhas experiências pessoais e ajudando outras pessoas que já estiveram ou estão passando por situações semelhantes. Percebi que minha história poderia ajudar os outros a conhecer a verdade, a libertar-se da culpa que
usavam há anos. Você não fala sobre mães abusivas, você não fala sobre mães cruéis em documentários na Netflix.A pergunta mais comum que ouço é se já perdoei meus pais. Eu o perdoei no funeral dele. Também perdoei minha mãe, mas ela nunca me pedirá perdão. A mente dela é culpa dela. Não vou manter contato de novo. Também me pergunto se fui capaz de superar todas as lesões do
passado. Eu não acho que eles podem ser superados, mas apesar deles, você pode ter um estilo de vida saudável. Você tem que seguir o que seu coração manda, mas você tem que fazer as coisas conscientemente, se esse garoto realmente merece seu amor ele terá paciência e esperará o tempo que ele tomar. Idealmente, ele deve falar com sua família, pedir permissão para hoje, falar sobre suas
boas intenções (se elas são realmente boas) e assim por diante. Não faça seu primeiro tormento de relacionamento para sua vida, este momento deve ser especial em todos os sentidos. Eu, como médico, não pude deixar de dizer que, independentemente de sua decisão, o mais importante é cuidar do seu corpo, proteção, acima de tudo, sempre usar camisinha. Os links bibliográficos whatsApp
Facebook Twitter Pinterest Linkedin Copy link tristeza, dor. sofrimento: como ensinar as crianças a lutar contra essas emoções? (Foto: Thinkstock) A cabeleireira e mãe de três filhos, Suellen Baltazar, do Rio de Janeiro, descobriu um homem da própria família abusando da filha. Logo ela, que mudou de emprego - deixou o canteiro de obras para se tornar cabeleireira - justamente para ter mais tempo
para as crianças. Ela abusou da maneira mais covarde, e eu não entendi. Sinto-me como a pior das mães. Eu não como, não durmo, estou com base em drogas e peço a Deus para aliviar esse trauma na vida da minha filha, escreveu ela em um desabafo em suas redes sociais. Em entrevista exclusiva à CRESCER, ela contou detalhes sobre como descobriu o abuso, a reação surpreendente de sua
própria família quando o agressor foi denunciado e ainda avisa todos os pais. Como sou cabeleireira, muitas vezes minhas filhas ficavam com minha sogra de manhã antes da hora de ir à escola à tarde. No entanto, ultimamente, o comportamento do meu cunhado, que ainda mora na casa da minha sogra, começou. me incomodar muito. Especialmente quando ele decidiu sair com uma garota de 13
anos. Me deixou tão desconfortável porque ele tem 23 anos. Esta garota é uma criança que ainda chupa o dedo, e ele pode responder criminalmente. Às vezes você podia ver em seu celular apesar de suas várias tentativas de tentar escondê-lo. No mês passado eu fiz um curso em Niterói, e minha mãe veio me ajudar com as meninas. Quando liguei para ter certeza de que estava tudo bem, ela disse
que meu irmão levou minha filha de 4 anos para a casa dela. Ele me deixou com um sentimento muito ruim, e eu decidi levá-lo imediatamente. Quando cheguei lá, minha sinuca ouviu minha voz e desceu as escadas com minha filha nas costas como se estivessem tocando. Eu estava chateado, peguei minha filha e fui para casa. Era meia-noite, mas decidi falar com ela. Comecei a falar de outras coisas
até perguntar: o que você brincou com seu tio? Nesse momento, ela começou a gaguejar e disse que não podia dizer. Seu tio disse que era um segredo, e que se ela contasse à vovó, ela morreria. Senti frio, mas continuei perguntando. Disse-lhe para ficar calma que o tio dela era meu amigo e que já tinha me contado tudo. Ela ficou mais segura e começou a falar. Estamos fazendo o plano. Eu não
entendi e perguntei: Contour o quê? Então ela apontou para a vagina. Eu congelei. Naquele momento eu não podia continuar. Fui para o meu quarto e entrei em pânico. Minha mãe, vendo o movimento, entrou no quarto da minha filha e continuou a falar com ela. Minha filha disse que às vezes ele tirava a cueca e a calcinha. No meio desses abusos, ele usou um elemento lúdico. Então eu disse a ela que
eles iam brincar de esconde-esconde. Eu podia ver que ele sempre lhe dava um monte de coisas como doces, açaí, mas ele achava que era algo normal, o amor de seu tio. Ela também relatou que em um desses abusos, sentiu dor e até sangue, provavelmente usando os dedos, já que minha filha era muito jovem e não suportava penetração. Um dia ela até reclamou de dor vaginal, mas pensamos que
era uma infecção urinária, e a tratamos para isso. Depois de falar com minha filha, fui até minha sogra e contei tudo a ela. Eles não acreditaram, então meu sogro decidiu ir comigo e meu marido ao ginecologista. O médico fez um exame e encontrou o abuso. Ele disse que era vermelho e ainda descobriu que parte do hímen tinha sido cortada, mas não tinha quebrado. Minha sogra agiu com tanta
suspeita que o médico foi forçado a pintar como tudo aconteceu. Infelizmente, minha sogra e minha sogra não estão do meu lado. Eles estão super protegendo meu liso. No caminho de volta, pensei que meu filho falaria com o filho, mas isso não aconteceu. Você agiu como se nada tivesse acontecido. Meu marido nervoso invadiu meu th, e foi uma briga generalizada. Minha sogra me mordeu. Meu sogro
até apontou um dedo para mim e disse que eu tinha acabado com a vida do filho dele. O médico não disse que era só um dedo? Ele exclamou. Então percebi que não descansaria se fosse devorado lá. Eu fui em medidas protetivas para manter meu shoo longe da minha filha e iniciei processo criminal. Ainda estamos esperando a continuação dos relatórios médicos e psicológicos. Hoje minha filha está
traumatizada, mas em terapia. Depois que fiz esse relatório no Facebook, muitas mães me disseram que estavam passando pela mesma situação. Minha luta ainda está apenas começando. Então eu digo, mães, olhem nos olhos de seus filhos o tempo todo! Fale, fique atento. O mal existe e está mais perto do que podemos imaginar. O outro lado do acusado nega que ele cometeu violência. Todas as
ações cometidas por ela já foram devidamente registradas e serão instaladas na delegacia, pois acredito que esse é o meio certo. Não uso a internet para sujar o nome de alguém, ao contrário do que ela fez comigo. Tenho provas de que não estava com a criança no dia em que ela afirma ter certeza de que eu só procurei por ela a pedido da minha mãe, já que a casa dela ficava a cerca de 300 metros
da minha casa - morávamos na mesma rua, mas já estava devidamente documentada a partir do processo, não me cabendo a mim tecer mais detalhes sobre o assunto. , ou provavelmente será alterada novamente sua versão , diz Diego Tobias, estudante, tio, em texto enviado ao CRESCER.9 maneiras de proteger seu filho de abuso infantilOften sinais não são óbvios, mas, na correria da vida cotidiana,
eventualmente passa despercebido. Por isso, é importante estar sempre atento a qualquer comportamento que não seja ou estranho para a criança. Para ajudar os pais a proteger seus filhos, a psicóloga do hospital Byington Pearl Daniela Pedroso dá alguns conselhos.1 Sempre explique à criança que o corpo é seu e que ninguém tem o direito de tocá-lo. Fique claro que se um adulto está tentando fazer
algo estranho, ele deve te dizer2. O agressor é, na maioria dos casos, uma pessoa conhecida ou membro da família. Se seu filho reclama que não gosta de alguém com quem você mora, tente entender o porquê. Muitas vezes pode ser mais do que apenas uma fantasia3. Embora a maioria seja praticada por pessoas famosas, é importante manter a orientação de que seu filho não deve falar com
estranhos. Uma maneira de se aproximar dos agressores é a Internet. Então, se seu filho tem um perfil de mídia social ou usa aplicativos de mensagens, não deixe dados postados para alguém que não seja um amigo, não poste muitas fotos e fique ligado.5 Fale com seu filho sobre o uso da Internet. Se você precisar, ligue os filtros de segurança no computador.6 Fique sempre quando seu filho navega
e saiba quais sites eles têm Verifique a história com frequência, se necessário. Fique de olho no comportamento do seu filho. Mudanças mudam embora eles não provem que algo está errado, eles podem representar sinais fortes. Voltar a fazer xixi na cama, jogos violentos com bonecas, medo de ficar sozinho com adultos, mais comportamento sexual e problemas na escola pode ser alguns sinais.8
Ensine seu filho a nomear partes do corpo corretamente e dizer-lhes quais não devem ser tocadas por outros.9 Confie no seu filho se ele disser que está sendo intimidado. Construir confiança é crucial. Relatório! Se você ouvir sobre qualquer caso de abuso sexual infantil, denuncie o disque 100. 100.
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