NA PROCURA DO BO AMOR,
MITOS DO AMOR ROMÁNTICO.
OBRADOIRO PARA A XUVENTUDE-BACHARELATO

EN REDES

Hoxe imos falar de…
Que é o amor?
Tipos de amor
Relacións tóxicas

Recorda, para seguir este material necesitarás unha
conexión a Internet.

CONTENIDOS

Barreiras que adoitan aparecer para saír dunha relación tóxica.

QUE É O AMOR?
O amor foi un dos principais motores da humanidade. Por este sentimento, creáronse as maiores
obras de arte e declaráronse guerras. É desexado, contraditorio, complexo, fascinante e odioso conforme ao
momento no que nos atopemos persoalmente.
Seguro que tes unha definición propia do que é o amor e animámoste a que a contrastes coa
dos teus compañeiros/as, seguro que xorde unha conversación animada.
A RAE defíneo como:

Non obstante…

QUE É O AMOR?

Sentimento cara a outra persoa que naturalmente nos atrae e que, procurando
reciprocidade no desexo de unión, nos completa, alegra e nos da enerxía para
convivir, comunicarnos e crear.

AS RELACIÓNS AMOROSAS A TRAVÉS DO TEMPO
As relacións amorosas revolucionaron a historia, dende as relacións
poligámicas na prehistoria, a aparición das parellas fixas e o
sentimento de pertenza cos primeiros poboados, os matrimonios
concertados, o amor romántico ata chegar ás novas relacións do
século XXI.

EXERCICIO: Podes definir nun chío*, que é
para ti o amor? e o que é unha parella
sen amor?
*256 caracteres

QUE É O AMOR?

Polo tanto, o concepto de amor, parella, fidelidade, etc. foi cambiando,
a medida que cambia a sociedade.

EXISTEN MOITOS TIPOS DE RELACIÓNS AMOROSAS NO NOSO TEMPO

Dende os contos e novelas, as películas, a música, “bombardéannos” cun único tipo de “AMOR”, o “verdadeiro”, o
que defende que a parella, un amor entre home e muller, cumpre cunha serie de características imprescindíbeis.

amor romántico

Aprendemos a loar o amor de conto de “era unha vez…” sen darnos conta de que é
desigual e frustrante pois promete un estado perfecto e permanente de felicidade.

AMOR ROMÁNTICO

By adelita03 en Deviant Art

Amor romántico: Idealización do que ten que ser o amor en función do que
aprendemos nos medios de comunicación, na literatura, no cine, nas cancións,
etc.

Amábaa,
pero tiven que matala,
tiven que poñela seis pés baixo
terra,
e aínda podo oíla queixarse.

Moitas veces cantamos e
bailamos cancións que
fomentan un tipo daniño de
amor.

Cada alento que tomes,
cada movemento que fagas,
cada atadura que rompas,
I Used to Love Her, de Guns N' Roses
cada paso que deas,
estareiche a vixiar.
que sente
Propoñémosche que busques dous
Todos e cada un dos días,
se ao final alguén che rompe,
feríchesme o fío,
e cada palabra que digas,
exemplos máis …
do noso amor
cada xogo que xogues,
todo o meu mundo enteiro eras ti
cada noite que quedes,
o meu corpo morre se non está a túa luz
estareiche a vixiar.
no meu corazón, crávase a dor da soidade.
Oh, non podes ver que ti me pertences?
e o noso amor, perdeuse nun mar
Como doe o meu pobre corazón con cada paso que dás.
de sacrificio e tempestade
a miña vida, non me podo salvar
rezo polo noso amor.
Sacrificio – Mónica Naranjo

Every Breath You Take - The Police

Vai moito mellor así solteiro. Jangueo bebo fumo, fago
todo o que eu quero. Non me fales de amor verdadeiro.
Eu teño unha colombiana e métollo enteiro.

Karol G ft. Bad Bunny "Ahora me llama"

Dille que ti es miña, miña. Ti
sabes que es miña, miña.Ti
mesma dicíalo. Cando eu
facíacho; yeh, dille que ti es
miña, miña.Ti sabes que es
miña, miña.Ti mesma dicíalo.
Cando eu facíacho. Yeh yeh
yeh yeh.

Bad Bunny feat Drake "MIA"

Trato de empezar unha conversación ( yeah- yeah- yeahyeah). Pero non me dás nin un pouco da túa atención
(ah, ah).Queres sempre facer o que che dá a gana (
yeah- yeah- yeah- yeah). Pero queres arranxar todo na
cama. Pero non penses iso, mami.
Shakira , Annuel " Me gusta"

AMOR ROMÁNTICO

MITOS / FANTASÍAS SOBRE O AMOR ROMÁNTICO

O amor romántico baséase nunha
serie de mitos e fantasías que a
longo prazo son negativos e orixinan
relacións desiguais, non
respectuosas coa liberdade
individual.
Cómpre desmitificar o sufrimento, a
entrega total e as relacións de
poder que degradan a muller cando
están disfrazadas de romanticismo.

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO VÍDEO

RELACIÓNS TÓXICAS

AMOR ROMÁNTICO E ESTEREOTIPOS

Estes mitos fan que idealicemos
a persoa e non nos deixan ver a
realidade.
ALGÚNS PROBLEMAS DAS RELACIÓN BASEADAS
NESTE TIPO DE AMOR:
XUSTIFICAR OS SUFRIMENTOS PERSOAIS NO NOME DO AMOR
85%
PERDOAR O IMPERDOÁBEL
65%

PODEN CONVERTERSE EN
RELACIÓNS TÓXICAS

AMOR ROMÁNTICO

RENUNCIAR A UNHA PARTE DUN MESMO E DUNHA MESMA POR AMOR
85%

Que o amor pague a
alegría e non a
pena.

RELACIÓNS TÓXICAS
Aquela na que unha das dúas persoas sofre moito máis do que

RELACIÓNS TÓXICAS

experimenta ledicia ou pracer por estar coa outra persoa.

RELACIÓNS TÓXICAS

SÍNTOMAS DUNHA RELACIÓN ENFERMA

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO VÍDEO

RELACIÓNS TÓXICAS

UNHA PELÍCULA QUE NON QUERES
VIVIR

E ISTO QUE TEN QUE VER COA VIOLENCIA?
As relacións tóxicas reducen a autoestima, a capacidade de
resistencia e destrúen a capacidade de vivir con entusiasmo.

RELACIÓNS TÓXICAS

Comézase a entrar neste tipo de relacións cando se permite o
control excesivo sobre a parella, celos, imposicións, críticas
constantes e pode chegar a agresións verbais,
descualificacións e no peor dos casos á violencia física.

As persoas que están vivindo unha relación
tóxica non adoitan ser conscientes diso. A
pesar de que a súa familia e amizades
intentan dicirlles que non é normal,
néganse a admitilo e intentan xustificalo
de todas as maneiras.

RELACIÓNS TÓXICAS

Fuxir deste tipo de
relacións non é sempre
doado

O medo.

Sentimento
de culpa.

O contorno, o “que
dirán”.

RELACIÓNS TÓXICAS

BARREIRAS QUE ADOITAN APARECER PARA SAÍR DUNHA RELACIÓN TÓXICA

Ser consciente de que a relación non é
positiva nin produce felicidade.

2

Que o amor pague a
alegría e non a
pena

Entende que mellor só ou soa que en mala
compañía.

3

4

Libérate do medo e se o precisas, pide axuda.
Cortar polo san e perder contacto, tanto ti
coma a outra persoa precisades espazo.

5

Acepta a tristeza, a dor pasará e sentiraste
orgulloso/a.

RELACIÓNS TÓXICAS

1

QUE FACER PARA SAÍR DUNHA RELACIÓN TÓXICA?

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO

RELACIÓNS TÓXICAS

Apetéceche ver se o sabes todo?

