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‘Sinto que tenho muito a mostrar 
ao mundo, pois minha capacidade

 de guerreira, de intuição são enormes!’
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Luciane Gonçalves

Nossa Top Loba Vip dessa semana, é 

uma mulher guerreira mas diz que só 

descobriu isso aos 40 anos! Lu, como 

gosta de ser chamada, tem muito de 

menina e não quer perder essa 

essência; como ela mesma diz, assim 

pode ter os dois lados, um mulherão 

provocante e uma menininha 

indefesa. 

Ela se considera uma pessoa muito 

humilde, pois foi criada por uma 

família católica e que manteve seus 

princípios. Temente a Deus, procura 

sempre dar o seu melhor e ser boa 

com as pessoas, tentando enxergar 

o lado bom das coisas . Ela diz: “tive 

altos e baixos na vida, mas com fé, 

estou v ivendo e acredito no 

impossível. Batalhei e hoje tenho 

meu trabalho e minha autonomia, 

não sou perfeita tenho defeitos 

como todos, dentre eles está a 

possessividade, sou braba rsrs mais 

tenho um lado muito carinhoso 

onde posso dizer que tenho o meu 

diferencial.”

Maquiagem: @camille_makeup



QUAL FOI A SUA 

SENSAÇÃO AO 

CONHECER O 

MOVIMENTO TOPLOBA?

Minha sensação foi de realização, 

pois desde a adolescência queria ser 

modelo e me projetava nas meninas 

bonitas e magras. Hoje, eu bem mais 

velha, na idade da loba, gordinha, me 

vi nesse movimento inovador que 

está tendo grande repercussão e que 

f a z  m u l h e r e s  m e l h o r a r e m  a 

autoestima e se verem de forma 

diferente.

QUAL FOI A MAIOR 

SUPERAÇÃO QUE VOCÊ JÁ 

TEVE NA VIDA?

Tive várias e poderia citar algumas, 

porém a de maior impacto foram 

duas: 

● Minha separação depois de 27 

anos juntos e recomeçar minha vida 

zerada aos 40 anos;

● A doença do meu pai que teve 

câncer, fez quimio e radioterapia, e 

veio a falecer; parei de comer, adquiri  

fagofobia, medo de engasgar, já que 

meu pai se engasgava muito, acabei 



somatizando a doença dele, hoje estou melhor, me superando a cada dia com 

ajuda de amigos, profissionais e desse movimento inovador do Top Loba.

Tive que enfrentar a mudança de sair da minha casa e começar tudo 

novamente, sendo que eu era a sombra do meu ex marido, tive que caminhar 

sozinha, enfrentar as dificuldades, uma vida mais simples, sobreviver e 

entender que eu era capaz.

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS QUE VOCÊ JÁ TEVE QUE 

ENFRENTAR NA VIDA?

COMO CONSEGUE MANTER SUA AUTOESTIMA 

ELEVADA?

Consigo primeiramente com o poder da oração, depois vem o carinho dos 

meus amigos, minha mãe e meu companheiro atual que me apoiam, me 

incentivam.



QUAL CONSELHO VOCÊ 
DARIA PARA MULHERES 
DEPRIMIDAS?

VOCÊ SE CONSIDERA 
UMA MULHER 
EMPODERADA E POR 
QUE?

Primeiramente que tenham fé, 

acreditem em si mesmas, sigam 

confiantes em seu poder, pensem 

que são capazes e que conseguem 

tudo que querem e precisam! A 

realização é algo muito pessoal, mas 

confesso que para estar feliz, não 

precisa ser milionária, às vezes o 

suficiente te causa um bem estar 

enorme, basta ter a paz de espírito.

Procure olhar para dentro de si, ver 

seu íntimo; se precisar de ajuda 

terapêutica ou medicamentosa, 

faça! Não se intimide e nem se 

preocupe com a opinião dos outros, 

não tenha vergonha de ter esse 

estímulo e ser alguém que brilhe.

A vida é curta e uma só, vamos viver, 

com responsabilidade, mais viva!

Me considero sim, apesar de fazer 

tratamento para aumentar minha 

autoestima, mas tenho certeza que 

tenho luz e brilho próprio que me 

guia. E sendo agora uma loba e ainda 

t o p ,  s ó  p o s s o  a fi r m a r  s e r 

empoderada mesmo.



QUAIS SÃO SEUS PLANOS PARA O FUTURO?

O QUE VOCÊ ACHA QUE AINDA DEVE APRENDER E 

MELHORAR?

Meus planos não são extravagantes, porém não deixam de ser grandes para 

mim.

Quero continuar trilhando meu caminho, ter sucesso e ser reconhecida pelo 

meu trabalho e talento. Quero ter muita saúde, proteção e que a felicidade 

seja minha companhia ao lado dos que eu amo.

Tenho muito a aprender e melhorar, pois a vida é uma aprendizagem 

constante. Tenho 49 anos, mas quero viver muito ainda e firmar meu sucesso, 

todos temos o que ensinar e aprender, pois as experiências são individuais, e 

essa troca é que nos faz crescer!



COMO VOCÊ GOSTARIA 

DE SER RECONHECIDA?

Como uma mulher realizada! Quero 

que tenham respeito com tudo que 

faço, falo e penso, ser mundialmente 

reconhecida pelo meu talento, 

humildade e ajuda ao próximo. 

Sinto que tenho muito a mostrar ao 

mundo, pois minha capacidade de 

guerreira, de intuição são enormes!

Já me falaram que sou mandona, 

mas digo: não, eu sou é viva para 

vida!

Coluna

Relação Cognitiva
por Fabiana Weiss

Oi queridas, sou Faby Weiss e essa é uma 

Coluna nova da revista Top Loba VIP, e 

tem por objetivo ajudar as leitoras desta 

revista encantadora, a elevarem sua 

autoestima de dentro pra fora, 

complementando o trabalho 

MARAVILHOSO que a Angel faz com 

todas nós, elevando nossa autoestima de 

dentro para fora.



Os textos que trarei aqui serão apenas pílulas de assuntos sobre 

autoconhecimento, autodesenvolvimento, baseados nos meus estudos em 

Química, Neuropsicopedagogia, PNL, desenvolvimento humano, além de 

outros assuntos relacionados.

Fabiana Weiss, 41 anos, Top Loba desde dezembro de 2020, formada em 

química pela USP, atuou como professora de inglês para adultos, focado em 

executivos, por 15 anos e quando fez 40 anos, resolveu se reinventar e 

começar uma nova carreira na área de desenvolvimento humano, 

especialmente para mulheres. Pós-graduada em Neuropsicopedagogia, com 

o intuito de entender o porquê tantos adultos ficam apreensivos quando tem 

que falar inglês, essa pós-graduação, mostrou que muitas crenças vem da 

infância, e que está enraizado nos nossos hábitos. A partir de estudos em PNL 

(Programação Neuro-Linguística), Coaching e Mentoring, e assuntos 

relacionados a protagonismo feminino, aplica uma metodologia única para 

mulheres maduras que desejam ter as rédeas da própria vida sem medo de 

julgamentos e desmitificando as falsas verdades que estão bloqueando seu 

progresso pessoal e profissional. Faço aulas ao vivo todas as terças e sextas- 

feiras às 21:27h, no meu Instagram.

Faço Mapeamento comportamental em grupo.

Contatos: WhatsApp: 55-11-99909-3396 Instagram: @fabyweissoficial

Após conversar com a Top Loba da Capa, Lu Gonçalves , o tema escolhido para 

este artigo foi: Zona de Conforto.

A cada edição, farei um bate papo informal com a Top Loba da capa, e 

chegaremos a um ponto comum sobre qual tema será abordado.

Mini currículo:

R

A REVISTA DA MULHER MADURA EMPODERADA

@toploba

@revistatoploba
@toploba_oficial



“Quando a gente sai da zona de conforto, a gente não entra na zona 

de desconforto, e sim na zona de aprendizagem”.

Murilo Gun - Palestrante, Professor de Criatividade, Fundador da Keep

Learning School

Você já deve ter ouvido muito falar na tal “zona de conforto”, mas o que é isso?

Vamos recorrer a Neurociência para uma explicação (aqui simplifiquei para 

ficar mais didático): O nosso cérebro é programado para economizar energia, 

para que o nosso corpo possa usar essa energia a qualquer sinal de perigo. 

Isso fazia muito sentido nos tempos primitivos, até porque a única 

responsabilidade do ser humano era sobreviver. Então, precisávamos comer, 

reproduzir e fugir dos perigos.

Zona de Conforto



✔ Leia muito, estude coisas novas, pois o cérebro vai criar novas conexões 

neurais, e com isso você está estimulando-o a sair da zona de conforto.

✔ Faça coisas que você nunca imaginou fazer, mesmo que “triviais”, por 

exemplo – se você tem vergonha de falar em público, mas precisa disso para o 

seu trabalho, ou até por algo que você tem vontade de fazer, comece a falar 

bom dia para as pessoas na rua. (Algumas irão te olhar como se você fosse 

maluca, mas e daí?)

Para concluir, a zona de conforto não é a inimiga mortal que devemos evitar a 

qualquer custo, mas quando ficamos muito tempo nela, o tempo parece parar, 

temos a sensação que não fazemos diferença pro mundo e com isso, a chance 

de se ter uma depressão aumenta.

Tenho certeza que nenhuma de vocês gostaria desse diagnóstico. Então, bola 

pra frente, e vamos sair da zona de conforto!!!! É isso queridas, espero ter 

ajudado e contem comigo sempre! Até a próxima!

Faby Weiss

Além disso, dei algumas dicas na coluna da edição anterior da revista Top 

Loba VIP, dê uma olhada lá.

Hoje, nossa realidade é bem diferente, e apesar de termos que suprir os 
instintos básicos para sobreviver, essas coisas são mais fáceis de conquistar 
nos dias de hoje: por exemplo, é muito improvável que encontremos uma 
onça no meio da rua, ou que uma tempestade nos pegue debaixo de uma 
árvore, ou ainda que tenhamos que caçar nossa comida.

O que eu quero dizer com isso, é que a civilização evoluiu muito, mas 
infelizmente nosso cérebro não.

Esse “serzinho” que mora na nossa cabeça, continua com a programação da 
idade das cavernas... E quem paga o preço? Nós!!!

Mas, com essa evolução, também vieram, “truques” para enganarmos esse 
“serzinho” que se acha no comando de tudo. (Ele pode até estar, mas nossa 
mente pode enganá-lo).

Então, para que o nosso cérebro possa resistir menos às mudanças, existem

alguns truques:



Quem é Angel Mancio?

Fundadora da Revista Top Loba e do Clube Top Loba 5 estrelas. 

Angel iniciou sua carreira de modelo aos 40 anos e virou sucesso 

após participar do programa Encontro com Fátima Bernades em 

2016, gerando o Movimento Top Loba, pela valorização e 

incentivo à autoestima de mulheres maduras.


