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Foram ‘escritos oceanos’ 
de frases sobre o pensamento positivo e os seus 
poderes milagrosos e todos estamos ansiosos 
para obter aquilo que queremos mais na vida, 
ou seja, sermos felizes.

No entanto, as coisas não são assim tão 
fáceis quando tentamos aplicar o que pensa-
mos saber.

Como toda a gente, durante a minha vida 
tive bastantes situações incómodas que não 
me agradaram e que me deixaram um gosto 
amargo e uma tristeza inexplicável. Às vezes 
ficava admirada quando as pessoas não me 
respondiam ao meu saudar e não demorava 
muito para as rotular de mal-educadas, sentia 
desprezo por aquelas pessoas que não sabiam 
ou não podiam controlar os seus comporta-
mentos ciumentos ou invejosos, ou ainda, 
ficava mesmo chateada com pessoas egoístas e 
egocêntricas que não conheciam a empatia e a 
compaixão. Sem falar da total incompreensão 
que sentia por aquelas pessoas que mentiam, 
traíam ou não conseguiam ser responsáveis 
pelos seus actos, culpando os outros pelo 
que não conseguiam na sua vida. Quando 
era mais jovem perdia facilmente o respeito, a 
estima e, muitas vezes, a paciência por aquelas 
pessoas arrogantes que nos fazem sentir que 
dependemos delas, como os controladores 
na alfândega e outros empregados adminis-
trativos pouco dispostos a serem úteis. Mas, 
ao mergulhar no mundo Zen, ao ler centenas 
de livros especializados e analisando melhor 
o meu comportamento e, sobretudo, os meus 
sentimentos e emoções, apercebi-me que em 
todas estas situações quem sofre sou eu e quem 
fica de rastos sou eu. Constatei assim, que para 
poder mudar qualquer situação que não me 
agrade tenho que intervir, antes de tudo, no 
meu próprio comportamento, mudar a minha 

maneira de pensar, julgar, agir e interagir 
com os outros. Como dizia Fabio Marchesi, 
escritor do best-seller, Eu escolho, eu quero, 
eu sou, «só mudando os nossos pensamentos 
é que damos a realidade, à possibilidade de 
também poder mudar o tipo de experiência 
que vivemos.»

Constatei ainda que, muitas vezes, o meu 
bem-estar, o meu humor e a minha felicidade 
dependem totalmente dos outros e de mudanças 
operadas nas outras pessoas à minha volta. 
Tomei a decisão de lutar contra isto, pois quero 
viver feliz e tornar os outros, à minha volta, 
felizes. O ideal seria ajustar os meus pensa-
mentos de tal maneira que pudesse encontrar 
o alívio e o bem-estar desejado, dentro de 
mim, independentemente dos acontecimentos 
externos. O objectivo é encontrar a serenidade, 
a tranquilidade e não de persistir numa situa-
ção incómoda, negativa, só para mostrar que 
tenho razão a todo o custo, tentando educar os 
outros contra a sua vontade. Portanto, quando 
acharmos que uma pessoa age mal o melhor é 
mudar a nossa reacção e comportamento face 
ao acontecimento, sem solicitar aos demais 
que mudem os seus comportamentos para se 
alinharem com o que nós desejamos.

Para o nosso bem-estar e serenidade deve-
mos compreender a vida tal como ela é e, 
sobretudo, aprender a aceitá-la com os seus 
eventos, situações boas e menos boas, para 
ganhar a desejada tranquilidade e alegria. 
Uma revelação simples mas importante. 

Elisabeth Barnard
Directora

Decidi viver feliz

editorial
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CARCAVELOS

3º Encontro 
Harmonizando 

N  o próximo dia 24 de 
Outubro assista às 

palestras, sessões de medi- 
tação (em diferentes mo-
delos), canto de mantras sagrados, diversas terapias e um 
recital de música, canto, dança e poesia, organizados pelo 
Centro Harmonizando, Academia Holística, que celebra o seu 
3º encontro. O evento decorre nas instalações do Seminário 
da Torre d’Aguilha, em Carcavelos. As refeições podem ser 
feitas no local por inscrição até dia 15 de Outubro. Para maior 
flexibilidade existem preços distintos por modalidades (nas 
sessões gerais, nas terapias, no almoço e no recital), bem como 
preços reduzidos para jovens e séniores. Os bilhetes podem ser 
adquiridos a menor custo até dia 15 do mês corrente na sede 
do Harmonizando ou a custo normal no local do Encontro.

Saiba mais em www.harmonizando.com ou contacte 964 480 280

LISBOA

B Balanced: Lançamento de novos 
serviços 

A  postando no equilíbrio 
do corpo, mente e espí- 

rito, o centro de flutuação B 
Balanced, em Lisboa, lança  
este mês novos serviços no âm- 
bito do desenvolvimento pessoal, 
nomeadamente consultas de 
astrologia, tarot, leitura de aura 
e regressão a vidas passadas.   
Estas ferramentas, de auto- 
-conhecimento, estão disponí- 
veis no centro, praticadas por  
especialistas na área. 
O objectivo é ajudar o indivíduo a explorar o seu potencial. 
Para comemorar este lançamento, a B Balanced oferece 15% 
de desconto aos leitores da Zen que apresentarem a revista 
durante o mês de Outubro. 

Saiba mais em www.bbalanced.pt

Recentemente inaugurado 
no Porto, o Mahamudra é 

um espaço optimista, dedicado ao 
bem-estar físico, mental e espiritual, 
onde pode encontrar várias terapias 
com raízes milenares, baseadas na 
ayurvédica, uma arte oriunda da 
Índia. Através do toque corporal 
terapêutico, é possível esvaziar a 
mente e atingir o equilíbrio e a harmonia. No Mahamudra estão 
disponíveis três tipos de massagem: Ayurvédica Completa, de 
Equilíbrio Músculo-Esquelético e Localizada. São utilizados óleos 
de massagem adequados à necessidade terapêutica e ao biótipo 
de cada pessoa e, durante o tratamento, são realizadas manobras 
no aparelho músculo-esquelético.

Para mais informações contacte mahamudra.terapias@gmail.com 

ou 931 617 899

PORTO

Espaço d’terapias: Mahamudra 

LISBOA

Conferência: A revolução da consciência 
no século

A o longo desta conferência,  José María Doria, psicoterapeuta 
e fundador da Escola Espanhola de Terapia Transpessoal, 

expõe as chaves da mais avançada via de crescimento e terapia 
do séc. XXI. Um século de integração e síntese de dois caminhos 
até agora não harmonizados: a ciência ocidental da psicologia 
e a contemplação das Escolas orientais de meditação. Expõe, 
igualmente, como o novo ser humano necessita de caminhos 
para o auto-descobrimento que levem, não só ao bem-estar 
psicológico, mas também à expansão de consciência que revele 
a sua identidade essencial e transcendente. No final, apresenta 
a Escola Espanhola de Desenvolvimento Transpessoal, recente-
mente assentada em Lisboa, com o propósito de dar formação 
não só a psicólogos, psiquiatras e profissionais de saúde, mas 
também a pessoas com vocação de serviço e anseio de auto- 
-descobrimento. A conferência realiza-se no dia 25 de Outubro, 
às 20h, no Palacete da Estefânia, Escola Superior de Medicina 
Tradicional Chinesa, em Lisboa.

Saiba mais em www.escuelatranspersonal.com
ESTORIL

Harmonia e bem-estar inspirados nas 
tradições asiáticas 

Reconhecida como a luxuosa 
cadeia asiática de spas, o Banyan 

Tree Spa traz ao Estoril uma experiência 
de bem-estar e harmonia. Este espaço 
foi criado para oferecer exclusividade e 
privilégios únicos aos seus associados, 
que beneficiam automaticamente de livre acesso ao ginásio, à piscina 
dinâmica aquecida, jacuzzi e banho turco, com supervisão por um 
personal trainer, assim como a condições preferenciais nas sessões de 
spa e massagens. Os benefícios variam de acordo com a modalidade 
escolhida para aderir a este Clube: cartão Gold ou o cartão Platinum, 
que lhe oferecem descontos, parqueamento durante algumas horas, 
descontos em tratamentos nas Termas do Estoril, entre outras regalias.

Saiba mais em www.termasdoestoril.pt

FORMAS LUSO E O BOTICÁRIO

Ajudar a criar hábitos de 
vida saudáveis 

Formas Luso e O Boticário desenvolveram 
uma parceria que tem como objectivo 

ajudar os seus consumidores a adquirirem hábitos 
de vida mais saudáveis e a cuidarem bem de si. A 
marca Formas Luso oferece vales de desconto de 
5 nos seus packs para a compra de produtos  
O Boticário. Assim como todos os consumidores 
que façam compras superiores a 20  nas 47 lojas, 
O Boticário, em Portugal, recebem produto Formas 
Luso. O Boticário e a Formas Luso estabeleceram uma parceria e, até 31 
de Outubro, todos os seus clientes vão poder desfrutar do melhor que 
estas duas marcas têm para dar. 
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BREVES 

 
Inauguração do Espaço H. Purple

O Espaço H. Purple, no Estoril, está aberto ao público 
desde o início de Setembro. O objectivo é precisa-

mente o mesmo que o Espaço Horus, em Alfragide – divulgar 
as suas terapias, actividades, massagens, tratamento de 
emagrecimento, cursos e workshops. Neste novo espaço 
pode encontrar um conjunto de actividades ao ar livre para 
miúdos, graúdos e animais: reiki com animais, hipnoterapia, 
curso de bonsais, hortinha para os mais novos, actividades 
tipo capoeira e tai-chi/chi kung. Além disso, tem ao seu 
dispor salas equipadas para reuniões de empresas, para 
formação e cursos. 

Saiba mais em www.espaco-horus.com

Aplicação médica e intervenção terapêutica

Recentemente foi conduzido um estudo, no Instituto 
Neuro Quantum, com a Tecnologia Biolaser Oberon, 

que verifica a eficácia a curto prazo e a aplicação a médio prazo 
dos protocolos terapêuticos Lifewave. Ou seja, adesivos que 
‘aumentam a nossa energia’ e que funcionam para o alívio 
da dor, para inibir o apetite, para regular o sono e também 
para o anti-envelhecimento, onde todos os valores apontam 
para eficácias superiores a 50% no impacto fisiológico das 
terapias. O estudo foi conduzido pelo naturopata, master 
of scientes, José Lupi.

Saiba mais em www.neuroquantum.net

1º Evento Guia da Família supera 
expectativas

No passado mês de Setembro realizou-se o 1º Evento 
Guia da Família, em Cascais, que contou com o Apoio 

da Câmara Municipal da região e onde estiveram presentes 
mais de 12 mil pessoas. Neste dia foram abordados vários 
temas, realizadas múltiplas actividades e animação. Empresas, 
instituições e pessoas envolvidas neste projecto manifestaram 
o seu agrado pela participação e felicitaram a Organização 
por ter conseguido, em curto prazo, realizar com todo o 
empenho um evento com este impacto e dimensão. 

Saiba mais em www.guiadafamilia.com

Mantenha a silhueta também no Inverno

Mantenha o corpo em forma também no Inverno 
e assegure que a chegada do Verão não seja um 

motivo de preocupação, com o Programa Mensal de Estética 
do Esthetical Gym BodyConcept. Depois, é só ir medindo 
a sua silhueta e comprovar que chega ao Verão em grande 
forma e de maneira muito relaxante. 

Para mais informações contacte 213 149 141

LXD – Lisboa Design Show

No LXD – Lisboa Design Show, integrado na INTER-
CASA Concept, de 2 a 10 de Outubro, na FIL, em 

Lisboa, estão patentes produtos e ambientes do melhor que 
se faz em Portugal ao nível do design. Marcas nacionais e 
internacionais, indústria nacional, lojas, designers, empresas 
de materiais e serviços apresentarão as suas novidades fazendo 
do LXD – Lisboa Design Show um espaço inovador para o 
desenvolvimento das empresas. 

Saiba mais em www.intercasa.fil.pt

LISBOA

Visita gratuita à Quinta Pedagógica 

A s crianças que almo-
cem no Restaurante 

Sabores da Quinta, na Arruda  
dos Vinhos, próximo de Lisboa,  
aos sábados e domingos, têm 
direito a uma visita guiada,  
gratuita, à Quinta Pedagógica.  
O Restaurante Sabores da 
Quinta integra-se na Quin- 
ta de Santa Maria, e foi inau-
gurado recentemente. Esta ini- 
ciativa, no âmbito da campa- 

nha de abertura do Restaurante, irá permitir às crianças (até aos 15 anos) ficar a 
conhecer os diversos animais existentes na Quinta Pedagógica, numa visita guiada 
que lhes vai mostrar como eles vivem e o que comem. Cavalo, pónei, ovelhas, 
gansos, patos, cisne, galinhas, pavões, cabras anãs, coelhos, porcos pretos 
e porcos vietnamitas são apenas alguns dos animais com que as crianças vão 
poder contactar. Esta medida destina-se a proporcionar uma experiência 
enriquecedora aos mais pequeninos que almocem na Quinta de Santa Maria 
com a família, dando-lhes a conhecer a vivência de uma quinta e criando  
um fim-de-semana diferente e divertido! A oferta é válida para crianças até  
aos 15 anos, mediante marcação prévia.

Saiba mais em www.quintadesantamaria.pt ou contacte 263 975528

LISBOA

Sopro d’Alma com novas actividades 

O  utubro traz muitas novidades 
na Sopro d’Alma. De 2 a 9 

decorre a Semana Temática dedicada às 
terapias manuais, onde o bem-estar está 
em destaque. Tendo introduzido novas 
terapias, nomeadamente ampliando a  

área terapêutica com massagens localizadas e drenagem linfática, mas também 
dedicando-se a uma área muito específica, a área desportiva, a Sopro d’Alma 
mostra-se, ainda mais focada, no bem-estar. Além disso, este mês traz, ainda, 
o primeiro módulo do Curso de Tarot, a iniciar a 19 de Outubro, onde 
se dão os primeiros passos numa jornada pelo Tarot, desmistificando esta 
poderosa ferramenta de auto-conhecimento; mas também o primeiro Curso 
de Introdução ao Coaching, que traz as ferramentas e os conhecimentos do 
coaching para uma aplicação prática no dia-a-dia e na profissão.

Saiba mais em www.soprodalma.pt ou contacte 211 944 808

ALGARVE

Promoção Suite Hotel 
Praia Verde 

P    orque qualquer momento é o ideal para 
demonstrar o nosso carinho pelo pai, 

o Suite Hotel Praia Verde criou a promoção 
‘Em Outubro, o pai não paga’. Diversão e 
companheirismo, Natureza e descoberta, tudo 
é possível durante este mês. Como a promoção é válida exclusivamente para famílias 
e crianças, basta que se instale no Suite Hotel Praia Verde com a sua prole, sabendo 
que o pai não paga. Assim, a tarifa por pessoa e por noite é 57 , o suplemento da 
terceira pessoa/criança é 34.20 e o suplemento da quarta pessoa/criança é 22.80 . 
Discretamente situado entre o bulício de Altura e de Monte Gordo, o Suite Hotel Praia 
Verde é um canto de sossego aberto todo o ano, a escassos oito quilómetros de Vila 
Real de Santo António e da fronteira com Espanha. Frente para o mar e o verde pinhal 
caracterizam este oásis de tranquilidade à sua espera. 

Saiba mais em www.praiaverde.pt
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Rosa Basto * 

Chamo-me Filomena e compro habitualmente a revista Zen. Gosto de todos os seus conteúdos e ter um consultório ao 
dispor dos leitores, com o rigor com o qual a Dr.ª Rosa Basto me parece responder, é muito bom. Assim, gostaria de saber se existe algum 
factor comportamental que faça com que algumas pessoas tenham mais aptidão para se sociabilizar amorosamente que outras. Tenho um 
relacionamento mas não consigo mantê-lo, e acredito que seja por minha causa, pois acho sempre que ele me vai trair e, por isso, vivo nesse 
medo constante. Será que sou eu que afasto as pessoas devido a esse medo?

 Filomena Fontes, 37 anos, Viana do Castelo

Olá Filomena, muito obrigada pela confiança 
que deposita na revista Zen e em mim. 

Cara amiga, a forma como nos comportamos 
é, sem dúvida, a resposta como nos sentimos 
perante as situações que nos incomodam.  
Ao que parece, a sua dificuldade de se sociabilizar 
amorosamente, deve-se ao simples facto de partir 
para uma relação achando que vai ser traída. 
Quando isso acontece, sem se dar conta,  
demonstra através do seu verbal e não verbal 
(gestos e expressões) esse desconforto ao seu 
parceiro amoroso e comportamento gera compor-
tamento. Ele apercebe-se desse seu desconforto 
e desconfiança e acaba por se sentir também 
incomodado. Com o tempo este tipo de relações 
desgastam por falta de confiança. Aconselho-a 
a começar a gostar mais de si própria e a fazer 
um auto-trabalho interior. Comece por dar mais 
miminhos a si mesma, a fazer coisas que lhe 
possam dar muito prazer; a centrar o foco mais 

em si para melhorar os seus níveis de segurança e 
auto-confiança; a divertir-se com os amigos, sentir-se bonita, e tantas outras coisas que lhe possam fazer feliz. A par disso, pode procurar ajuda 
terapêutica para se libertar desse medo, percebendo a sua origem. A hipnoterapia ajuda nestes casos com a regressão na idade para perceber a 
origem, a causa que está subjacente a esse sentimento de traição. No final deste processo regressivo é resgatada a sua auto-estima e a segurança 
para saber lidar com estas situações. Desejo-lhe muitas felicidades! 

8  ZEN ENERGY  Outubro 2010

CONSULTÓRIO ZEN

(*) Licenciada em psicologia, mestranda em neuropsicologia, graduada em inúmeras técnicas de hipnose e regressão reconheci-
das pela American Board Of Hypnotherapy em Ericksonian Hypnosis. É ainda PNL International-Trainer (Programação Neurolinguística) 
e co-fundadora da SPPNL (Sociedade Portuguesa de Programação Neurolinguística) e fundadora da Rosa Basto Saúde e Formação, 
Lda, no Porto.

Mensalmente, a psicóloga Rosa Basto irá 
responder-lhe a todas as suas dúvidas ou 
preocupações. Através da sua ajuda saiba lidar 
com todas as dificuldades que lhe vão surgindo. 

MARCAÇÃO DE CONSULTAS
info@rosabasto.com 

www.sppnl.com / www.rosabasto.com

934 626 896 / 916 299 580
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Chamo-me Rita. Tenho uma filha de 13 anos que namora com um 
rapaz de 14, que vai de férias. Por isso, ela queria ir ao parque com ele e almoçar pela 
praia... Acho isto tudo muito cedo! Ela diz-me que deixo-a ir  sempre para a praia com 
as amigas e almoçar com elas, e quando conta a verdade não a deixo ir, então, para a 
próxima, o melhor é mentir... porque nós (pais) lidamos mal com a verdade. O meu 
marido, perante esta situação, diz que sou muito permissiva. Mas, será muito cedo 
para conversar com ela sobre sexo? Não ‘abrirá a porta’ para que ela se sinta mulher 
mais cedo? Fico mesmo sem orientação e gostava muito de saber qual a melhor postura 
a ter para que ela me respeite, mas sendo amiga dela e, ao mesmo tempo, mantendo 
a confiança estreita entre nós. Será que me pode ajudar?

Rita Martins, 30 anos, Valongo

Olá Rita. Consigo compreender muito bem a sua preocupação, mas permita-me 
dizer-lhe que todo o início da adolescência tem como base a afirmação da identidade. 
E é também natural a curiosidade pelas descobertas que a própria adolescência traz. 
O namoro é uma delas. A sua filha, ao que parece, tem sido bem educada por si e pelo 
seu marido, pois tem hábitos de contar todos os sentimentos aos pais, e esse é um 
bom princípio. Aconselho-a a manter essa relação aberta com ela, ouvindo-a e expli-

cando-lhe muito bem todos os pormenores relacionados com o amor e os relaciona-
mentos, fazendo-a ver as diferenças entre a idade que ela tem agora e quando ela for mais adulta. A educação sexual é também um factor 
muito importante nestas idades e, por isso, nada deve temer em falar-lhe de forma tranquila sobre o acto sexual e a responsabilidade que 
lhe está inerente. O que eu costumo aconselhar aos pais é que acompanhem os filhos nestas idades tão cheias de perspectivas novas para 
que não haja desvios. Ao mesmo tempo, a flexibilidade por parte dos pais é um factor muito importante: havendo cedências e, ao mesmo 
tempo, exigindo responsabilidades. Fazer um bom acordo sobre o que a sua filha pode ou não fazer é bom para criar regras e manter um 
bom relacionamento entre vocês, que são os pais, e ela. Fique tranquila e lembre-se que todos nós já passámos por essa idade e tudo ficou 
bem. Delicie-se a acompanhar esta idade tão bonita da sua filha! Muitas felicidades!

Chamo-me Alice e já fui sua paciente em 2005. Muito obrigada 
pela ajuda que me deu na altura. Ajudou-me a superar muitos problemas e a 
encontrar um novo rumo. Hoje, estou a viver em França e, por isso, não levo este 
caso ao seu consultório. Uma amiga tem uma depressão há cerca de 4 anos e à 
medida que o tempo passa ela enche-se de medicação e a sua motivação, assim 
como a determinação, vão desaparecendo. Repete muitas vezes que não conse-
gue e, algumas vezes, durante rasgos de lucidez, não toma a medicação e chora 
muito por não conseguir sair desta ‘bola de neve’ e se sentir sempre 'drogada'... 
Como é que a posso ajudar? Que especialista posso procurar em França? Ou, 
quem sabe, levá-la até si?

Alice Pereira, França

Olá Alice. Fico feliz por saber que está tudo bem consigo e que alcançou o seu 
sonho. Fico, igualmente, feliz por ler a revista Zen e ter sido esta a forma de nos 
reencontrarmos. Um bem-haja para si! 

Sei que está a fazer pela sua amiga o que um bom amigo pode fazer: dar apoio, 
motivar, dar força mas, às vezes, só isso não chega. Penso que a sua amiga, pelos 
sintomas que me apresentou, esteja com uma depressão já de grande desenvol-
vimento. Sei que não é fácil para uma pessoa sair desse estado sozinha e, por 
isso, é muito importante a ajuda de um bom profissional da área da saúde mental 
(psicólogo, hipnoterapeuta, psiquiatra…). As depressões devem ser bem tratadas 
para evitar as recidivas, ou seja, para que elas não voltem. A sua amiga neste mo-
mento deve estar muito descompensada, (o cérebro dela não está a produzir as substâncias necessárias, como por exemplo, a serotonina  
e a noradrenalina, que são muito importantes para trazer o bem-estar) e, por este motivo, a medicação, nesta fase, deve ser tomada certi-
nha, para repor o que está em falta. O facto de tomar a medicação alguns dias e depois deixar de a tomar só prejudica, em vez de ajudar.  
Também não gosto de medicação, mas em certos casos é preciso tomar. O que eu aconselho é que a sua amiga vá a um psiquiatra para 
acertar com a medicação e, ao mesmo tempo, ser acompanhada por um psicólogo para fazer psicoterapia/hipnoterapia, para resolver  
e libertar os recalcamentos que a levaram a deprimir. Com o avançar da terapia e as consequentes melhoras é feito o desmame da  
medicação para ficar livre dessa dependência.

Minha querida amiga, quanto aos especialistas franceses não conheço ninguém para lhe poder recomendar, mas tenho a certeza que 
irão encontrar um bom profissional de saúde. Caso precise dos meus serviços estarei ao seu dispor para ajudar.

 As melhoras para a sua amiga e muitas felicidades para ambas!
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Chamo-me Henrique. Terminei a licenciatura e o mestrado há  
2 anos. Desde então, nunca mais consegui arranjar emprego, nem nos anteriores empregos 
que tinha antes de me formar, pois dizem-me que tenho formação a mais. Há cerca de 
um ano e meio tenho sentido falta de vontade de fazer seja o que for. Não consigo estar 
em sítios com muita gente, mas também já não aguento estar em casa, pois os meus pais 
cobram-me muito por não ir procurar emprego. Não sei se o que sinto é normal. Gostava 
que me dissesse se isto é caso para ser tratado por um psicólogo ou, na sua opinião,  
o que se está a passar comigo.

Henrique Santana, 27 anos, Lisboa

Olá Henrique. Aquilo que está acontecer consigo é o mesmo que está a acontecer  
com muitos jovens que acabam os seus cursos – não têm colocação e ficam frustrados.  
A frustração leva, por sua vez, a estados deprimidos e ansiosos. O Henrique pode estar  
a desenvolver uma situação destas, o que poderá levá-lo a um quadro de ansiedade  
generalizada, nomeadamente, uma agorafobia. O que aconselho é que deixe de se  
preocupar tanto e leve a situação de forma mais suave. Felizmente, é solteiro e não tem 
família para sustentar. Tenha uma conversa com os seus pais explicando-lhes que a atitude 
deles o está a deixar mais tenso e triste e que precisa do apoio deles. Continue a enviar  
o seu currículo para vários locais de emprego e não se deixe ficar de mãos amarradas.  
A par disso, crie estratégias para os seus objectivos, nunca desistindo deles e lembre-se 
que a falta de emprego não é culpa sua, é apenas uma questão momentânea económica de 
todo o mundo e do nosso país. Aproveite para se divertir mais um pouco, para aliviar todo 
esse stress que tem vindo a desenvolver à volta de toda esta situação. Ter amigos também 
ajuda, pois eles dão-nos força para continuarmos e lutarmos por aquilo que é importante 
para nós. Aproveite, também, para fazer exercício físico, pois ajuda a libertar o stress e a 
frustração. Se esses sintomas continuarem e perceber que não consegue resolver sozinho, então deve procurar ajuda de um psicólogo para não 
continuar com esse sofrimento. Citando Goethe: «Seja o que for que puder fazer ou sonhar que pode fazer, comece. A coragem traz em  
si mesma a genialidade, o poder e a magia!» 

Desejo-lhe muitas felicidades!
 

O meu nome é Ricardo Saraiva. No primeiro 
encontro sexual com o sexo oposto, pela terceira vez, aconteceu-me manter 
a erecção, mas não conseguir atingir o orgasmo. Não percebo porque é que 
isto acontece, pois não tenho falta de potência nem sofro de ejaculação 
prematura. Não considero isto muito normal, mas também nunca falei 
com ninguém acerca do assunto. Acha que me pode elucidar?

Ricardo Saraiva, 29 anos, Porto

Olá Ricardo, o que se está a passar consigo é uma disfunção orgástica, 
que nada tem a ver com disfunção eréctil ou ejaculação prematura. Esta 
disfunção pode ter origem devido a outros factores: ansiedade perante a 
parceira; medo de fracassar; consumo de drogas; problemas orgânicos; 
entre muitos outros. Para ser considerado perturbação de orgasmo mas-
culino (doença) é necessário que ocorra de forma recorrente e persistente. 
Contudo, é necessário perceber se esta situação também acontece quando 
se masturba. Se consegue atingir o orgasmo quando se masturba, então 
não se enquadra na doença e o caso pode ser resolvido mais facilmente.  
O que eu aconselho, é que se faça o despiste, ou seja, perceber as possíveis 
causas. Em primeiro lugar, é necessário consultar um urologista para 
perceber se há causa orgânica ou não, e só depois consultar um psicólogo. 
Por vezes, é só uma questão de ansiedade que leva a inibir o orgasmo e, 
nestes casos, resolve-se muito bem com a hipnoterapia. Outras vezes,  
são factores combinados – orgânicos e psicológicos. Em todo o caso,  
a hipnoterapia tem sido uma boa ajuda para ajudar nestas situações.  
De qualquer forma, acho que o Ricardo deve tirar partido das relações que 

tem tido, não deixando que a ansiedade lhe estrague isso. Aproveite o restante que a relação amorosa tem, sem focalizar toda a sua atenção na 
parte sexual e desfrute com alegria e felicidade. Ao fazer isso o seu problema pode até desaparecer. Muitas felicidades!
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Chamo-me Helena Alves. Trabalho numa clínica 
veterinária e tenho o privilégio de poder fazer o que mais gosto. Tenho um 
óptimo relacionamento com as pessoas e com os animais, tenho consciência 
que o meu trabalho é bem feito, pois nunca tive nenhuma razão de queixa. 
Muito pelo contrário, cada dia que passa recebo mais elogios, o que me deixa 
muito contente e satisfeita, porque sinto que estou a dar o meu melhor e que 
o meu trabalho está a ser valorizado. Contudo, o ambiente entre os colegas 
é péssimo. Sem causar qualquer transtorno, sinto que a minha presença 
incomoda muitos deles e, por isso, fazem de tudo para que me despeça; já 
questionaram o meu trabalho, as minhas competências; já influenciaram 
outras pessoas contra mim que, sem me conhecerem, tiraram conclusões 
erradas. Não aguento mais esta situação e pior, está a fazer com que deixe 
de me sentir bem no local onde mais gostava de estar. Como devo reagir 
perante esta situação?

Helena Alves, 34 anos, Algarve

Olá Helena. Fico feliz por saber que reconhece que o seu trabalho é bom 
e que faz o que gosta. Isso é meio caminho andado. Os elogios são a prova disso. No ambiente de trabalho existem muitos tipos de pessoas e 
muitas delas estão mal com elas próprias – frustradas, tristes, zangadas… o que leva a muitos conflitos inter-relacionais. Algumas dessas pessoas 
não suportam o sucesso das outras porque apercebem-se, por comparação, do seu próprio fracasso e como não suportam isso tentam destruir o 
outro para ficarem em paridade, ou seja, todos fracassados. O ideal seria que as pessoas fossem honestas e conseguissem admitir que se o outro 
é melhor, podiam aprender com ele. Cara amiga, se gosta do que faz e do que representa o local de trabalho, deixe de ter o seu foco nas pessoas 
que se incomodam com o seu sucesso e comece a focalizar naquilo que é importante para si. Pois, caso contrário, estará a viver em função dos 
outros que não lhe interessam. O que eu aconselho é que a partir de agora tome três decisões: 
Decisão sobre o que focalizar (o seu sucesso);
Decisão sobre o que as coisas significam para si (a opinião dos outros e a sua própria opinião);
 Decisão sobre o que fazer para criar os resultados que deseja (novas estratégias para conseguir novos resultados, focada, exclusivamente, em si).
Está na hora de dar o verdadeiro valor a si própria, e pode começar já! Senão, repare, terminou a sua frase dizendo: «Não aguento mais esta 

situação e pior, está a fazer com que deixe de me sentir bem no local onde mais gostava de estar». É como se já tivesse deixado de gostar do 
seu local de trabalho, pois utilizou o verbo gostar no passado. Cara Helena, experimente dizer no presente, acredite que neurologicamente irá 
ocorrer mudanças, pois o nosso cérebro é o nosso melhor amigo: «Não aguento mais esta situação e pior, está a fazer com que deixe de me 
sentir bem no local onde mais gosto de estar». Desta forma, é a sua vontade que prevalece face à daqueles que não a querem aí. Desejo que tudo 
corra bem e muitas felicidades!
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A cobra e o Pirilampo
(Autor desconhecido)
Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um pirilampo 
que só vivia para brilhar. Ele fugia rápido, com medo da feroz  
predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela 
não desistia, dois dias e nada... No terceiro dia, já sem forças,  
o pirilampo parou e disse à cobra:

«Posso-te fazer três perguntas?»
«Não costumo abrir esse precedente para ninguém»  
– respondeu a cobra – «mas, já que te vou comer, podes perguntar...»
«Pertenço à tua cadeia alimentar?»
«Não.»
«Fiz-te algum mal?»
«Não.»
«Então porque me queres comer?»
«PORQUE NÃO SUPORTO VER-TE BRILHAR!»

 À semelhança da filosofia sufi, as histórias e metáforas procuram retratar 
casos reais em situações do quotidiano. Por vezes, é nessas histórias que 
encontramos as respostas para as principais perguntas da vida.

ENVIE A SUA PERGUNTA
 
Para fazer a sua pergunta envie um e-mail para: 
t.martins@joeli.pt ou uma carta para: 

R. Joaquim António de Aguiar, 35, 4º dtº  1070-149 Lisboa 

METÁFORA DO MÊS
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1. CHAKRA BASE
VERMELHO  BASE DA COLUNA  TERRA  CORAGEM  RUBI  LAM  CRAVOforça

r
Hoje, recebi um e-mail do nosso 
colaborador Telmo Marques que me 
enviou uma mensagem com um link 
que me comoveu profundamente e 
acordou em mim vários sentimentos 
e emoções. O mais forte foi, sem 
dúvida, de tristeza mas também de 
incompreensão, de impotência e até 
de vergonha por pertencer à nossa 
humanidade que, às vezes, tem uma 
‘cara’ tão feia. 

Controlar mais facilmente o que estamos a viver

1. CHAKRA BASE
VERMELHO  BASE DA COLUNA  TERRA  CORAGEM  RUBI  LAM  CRAVOforça

Texto: Elisabeth Barnard

um grande buraco na cabeça. 
Evidentemente, a fotógrafa, 
quando chamada, não foi re-
ceber o prémio, e, destroçada 
saiu em lágrimas da grande 
sala, sob uma salva de palmas 
de entusiasmo das pessoas 
presentes e familiares, cujos 
olhares admirados, cheios de 
incompreensão acompanha-
vam-na até à saída. Este é o 
mundo em que vivemos. O 
azar de uns faz a felicidade 
dos outros… ou não.

Fiquei muito pensativa de-
pois de ter visualizado o filme, 
com lágrimas a escorrerem-me 
pela cara, embora eu tentasse 
impedir as minhas emoções, 
pois estava no escritório a tra-
balhar e, como muitas outras 
pessoas, não gosto de mostrar 
os meus sentimentos em pú-
blico. E isto era só um filme… 
Nem quero imaginar as minhas 

Aceitar ou rejeitar 
as nossas emoções?

esumindo o vídeo 
que vi, posso dizer que re-
tratava um país em guerra, 
mas não dava para perceber 
qual. O que me entristeceu foi 
ver uma criança ser abatida a 
sangue frio por um soldado 
enfurecido, aparentemente por 
tirar-lhe um saquinho branco 
em tecido, obviamente sem 
grande conteúdo. Mas, o que 
se passa na cabeça de um 
sujeito, mesmo em tempo de 
guerra, que puxa o gatilho, 
sem qualquer hesitação, e 
tira a vida de uma criança 
inocente?

A fotógrafa, que imortalizou 
o momento, foi recompensada 
com o prémio de melhor fo-
tógrafa do ano por ter tirado 
a fotografia da criança caída 
no chão, escorregando pela 
parede abaixo, com as per-
nas ligeiramente dobradas e 
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decoração & ambiente

reacções se estivesse no lugar 
da fotógrafa quando se viu no 
local da tragédia. Ou, se ima-
ginasse, tenho quase a certeza 
que não teria conseguido ficar 
no meu esconderijo e, prova-
velmente, teria tido o mesmo 
fim que a criança.

Isto para dizer que estamos, 
a todo o momento, sujeitos a 
desenvolver uma infinidade de 
emoções diferentes, às vezes, 
surpreendentes, conforme os 
acontecimentos e várias si-
tuações da nossa vida e das 
pessoas à nossa volta. 

Imagine o que acontecia 
se não controlássemos as 
nossas emoções? Seria uma 
verdadeira selva: lágrimas a 
correrem sem restrição, de 
contentamento, de angústia ou 
de compaixão, vulgaridades à 
solta quando ficamos frustra-
dos nas nossas expectativas, 
comentários grosseiros ou obs-
cenos, risos descontrolados, 
violência ligada a ciúmes ou 
raiva indomável. 

Desde cedo aprendemos a 
esconder e suprimir os nossos 
sentimentos, tanto os agradá-
veis como os dolorosos. Porém, 
os especialistas afirmam que 
suprimir os nossos verda-
deiros sentimentos também 
tem os seus lados menos 
desejáveis.

Pergunto-me, várias vezes, 
se é possível desfrutar de uma 

abra a sua alma

vida sem dor emocional, sem 
fracasso e numa felicidade 
contínua. Pode ser inspira-
dor, mas não é um conceito 
no qual se baseia a nossa vida, 
pois, a longo prazo, revela- 
-se pouco realista, levando ao 
descontentamento e, por fim, 
à infelicidade.

Muito se tem escrito sobre 
o custo de suprimir as emo-
ções para o nosso bem-estar 
mental. Segundo psicólogos, 
danificamos a nossa auto- 
-estima quando negamos os 
nossos sentimentos. Por isso, 
Wenzlaff e Wegner, sugerem 
aceitar e expressar pensa-
mentos indesejados, pois 
parece que ao rejeitar as nossas 
emoções e recusar senti-las, 
intensificamos estas emoções 

– o que é o oposto do que se 
pretende.

Nas palavras de Branden: 
«A auto-aceitação é pura e 
simplesmente realismo. Aquilo 
que é, é. Aquilo que sinto, 
sinto. Aquilo que penso, 
penso. Aquilo que fiz, fiz. E 
assim, a auto-aceitação é a base 
de uma psicologia saudável e 
feliz.»Temos, realmente, de 
aceitar as nossas emoções 
como são e estar dispostos 
a viver com elas. Francis Ba-
con, pai filosófico da revolução 
científica, concorda com Bran-
den, argumentando que para 
criar abundância e canalizar o 
nosso potencial para os nossos 
propósitos, temos que aceitar a 
realidade e trabalhar com ela, 
em vez de a rejeitar.

O que tem tudo isto a ver 
com o filme do Telmo, as Z

Participe!
Se já recebeu um ensinamento valioso de algo que 
aconteceu consigo ou com outra pessoa, ou se se sentiu 
inspirado com casos reais que mudaram a sua vida, 
partilhe com os nossos leitores! 
Envie um e-mail para t.martins@joeli.pt  
ou uma carta para: 
Revista Zen  
R. Joaquim António de Aguiar, 35, 4º dtº  
1070-149 Lisboa 
Nota: se possível, inclua fotografia.

emoções e os sentimentos 
que dificilmente conseguiria 
controlar? Tudo. Pois queria 
partilhar convosco a minha 
experiência e os ensinamentos 
que tirei dos vários livros 
lidos para aceitar e, se for 
necessário, controlar com 
mais facilidade o que esta-
mos a viver, fazendo a distin-
ção entre aceitar as emoções 
dolorosas e andar a ruminar 
nelas toda a vida. Devemos 
arranjar uma maneira de expri-
mir as nossas emoções, falando 
com um amigo, escrevendo 
num diário, juntarmo-nos a 
um grupo de apoio a pesso-
as que lutam com assuntos 
semelhantes aos nossos e, de 
vez em quando, podermos 
permitir-nos derramar uma 
lágrima de tristeza ou alegria 
na presença de alguém que se 
preocupe connosco.
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entrevistat nentrevistat

Por Tânia Martins
Fotos: João Frazão 

Considerada uma mulher 
de coragem e uma das 
mais talentosas da nossa 
televisão, Oceana Basílio 
revela-nos que a filha, a 
família e a música são uma 
das grandes paixões que 
lhe trazem sabor e cores 
para a vida. Apesar dos 
momentos menos positivos 
por que passou, a actriz 
conseguiu 'dar a volta por 
cima' e ultrapassar com 
sucesso os grandes desafios 
da sua vida. Sempre 
simpática e bem-disposta,  
a actriz recebeu a  
Zen Energy com um  
enorme sorriso  
estampado no rosto.

«A vida não permite que deixe 
de ser positiva. Enquanto  

viver tudo é possível»

Oceana Basílio, actriz

Libertar a tensão    
 
Pratica alguma terapia que promova o bem-estar, como por exemplo, 
yoga, meditação e pilates?
Não, mas sinto falta. Sempre fiz muito desporto e há já alguns anos que não 
faço nada, mas sinto que esta actividade é uma forma de poder libertar-me 
da tensão e sentir o corpo mais saudável. Por isso, este será um dos meus 
objectivos.

Qual é a sua forma de se libertar do stress?
Quando me sinto mais stressada no dia-a-dia gosto de dançar, ir ver o mar, 
ler um bom livro e estar com os amigos.
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Uma mulher forte e determinada
 
A Oceana, além de bonita e simpática, é uma mulher forte, corajosa e determinada. Qual 
é o seu segredo para tudo isto?
Não tenho nenhum segredo. Sou uma pessoa com as mesmas capacidades que qualquer 
outra, mas aprendi a viver um dia de cada vez, a perceber que a felicidade são momentos 
que tenho de aproveitar e ajudar a criar, aceitar a vida tal como é e perceber que há 
coisas que não se podem controlar. Posso fazer o meu melhor, mas os resultados serão 
os que tiverem de ser e, por isso, tenho de aceitá-los. Para mim, a arte mais sublime do 
homem é saber amar e ser amado, aceitando o outro tal como ele é.

Gosta do que vê no espelho?
Tenho dias. Há uns que gosto mais e outros menos, mas gosto muito do meu crescimento 
interior, de aceitar o meu corpo como ele é, de ser eu mesma, de aceitar-me na totalidade. 
Acho que na adolescência temos mais tendência para reparar nos nossos defeitos e não 
saber aceitar. 

atural de Tavira, 
Algarve, a actriz veio para Lis-
boa em busca de um sonho: 
estudar teatro. 

Nasceu em Tavira. Quando 
é que veio para Lisboa?

Sim, nasci em Tavira mas, aos 
17 anos, vim para Lisboa com o 
sonho de estudar teatro.

Uma infância feliz
Como é que foi a sua in-

fância?
Foi uma infância cheia de 

amor, muito carinho e liber-
dade. O facto de ter crescido 
em Tavira e passar grande parte 
do tempo em Cabanas, o meu 
paraíso, uma vila pequena ao 
pé do mar, onde tinha a van-
tagem de poder brincar na rua 
e ir de bicicleta para a escola. 
Foi uma infância muito feliz e 
saudável, sendo que a minha 
avó oferecia-me o pôr-do-sol 
como prenda. Sem dúvida, 
que são recordações de muita 
magia.

Era muito traquina?
Sim, confesso que era bas-

tante traquina, mas também 
muito afectuosa. Adorava dar 
e receber mimos.

O gosto pela 
representação…

Como é que surgiu a repre-
sentação na sua vida?

Não sei bem precisar quando 
começou. Desde sempre quis 
ser actriz ou fazer algo que 
estivesse relacionado com o 
espectáculo. Em criança, sem-
pre que podia, apresentava algo 
para a minha família e amigos 

e na escola arranjava sempre 
uma maneira de apresentar 
os trabalhos com pequenos 
exercícios relacionados com o 
teatro. Era muito engraçado.

Gosta de fazer novelas?
Gosto muito de fazer novelas 

e todos os meios que envol-
vam a representação. Adoro! 
Acho-os todos muito válidos, 
como o teatro e o cinema. 
Todos eles são importantes, 
mas de forma diferente. E, 
claro, a adrenalina do palco é 
fascinante.

O teatro continua a ser a 
sua grande paixão?

O teatro é uma das minhas 
grandes paixões, como a mi-
nha filha, a minha família, a 
música e tantas outras paixões 
que trazem o sabor e as cores 
para a vida.

A nível profissional, gos-
tava de experimentar outra 
área?

Já tive a oportunidade de 
experimentar outras áreas, mas 

triz é poder viver outras coisas, 
incluindo as profissões, estudá-
-las e poder aprender.

Há algum projecto que gos-
tasse muito de concretizar?

Existem muitos projectos 
que gostaria de concretizar, 

sempre com saudades daquilo 
que me faz feliz, e acredito 
que devemos acreditar e lutar 
sempre pela felicidade, pois é 
isso que nos faz viver. Contudo, 
nunca rejeito a hipótese de 
experimentar novas profissões. 
Uma das coisas boas de ser ac-

Acredito que devemos 
acreditar e lutar sempre pela 
felicidade, pois é isso que nos 
faz viver
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mas não consigo definir um. 
Sonho muito.

…e o poder da 
realização pessoal

Em termos pessoais, também 
é uma mulher realizada?

Sinto que caminho para essa 
realização, mas acho que serei 
sempre muito exigente comi-
go e sempre que concretizo 
algo sinto necessidade de ter 
outra meta. A vida pessoal é 
feita de desafios e cedências 

Na vida não há 
tempo para estar 
triste. O sonho tem 
algo de mágico que  
se pode realizar

momentos fabulosos com a 
minha filha e amigos, o que 
também é muito importante 
para mim.

Quais são os seus desejos 
para 2011?

Desejo que todas as pessoas 
que amo estejam bem e espero 
continuar a ter momentos de 
muito amor.

A visão da vida e do 
mundo

Qual é a sua visão perante 
a vida e o mundo?

Para mim, a vida é um 
presente, é tentar viver cada 
minuto como sendo o mais 
importante, porque é meu e 
isso traz uma grande inten-
sidade à vida. Tudo passa 
muito rápido e, por isso, é 
importante permanecermos 
confiantes, mas realistas. To-
dos temos uma força interior 
contagiante e, se possível, 
com um sorriso honesto. 
Acho que vivemos numa era 
de velocidade e ilusão onde se 
está a perder o amor próprio 
em prol de bens superficiais. 
Se cada um de nós usufruísse 
dos cinco sentidos, talvez 
nos sentíssemos mais gratos 
pela vida e fôssemos mais 
humildes.

Tirar aspectos 
positivos da vida

Tira sempre algum aspecto 
positivo nos momentos mais 
difíceis?

Sim, aprendi a tirar, caso 
contrário seria uma pessoa 
fria e amargurada. A vida é 

para sermos felizes com os que 
amamos. Acho que voltar a ser 
mãe, poder criar mais filhos 
será uma grande realização.

É uma mulher paciente ou 
impulsiva?

Depende das situações, mas 
confesso que sempre fui muito 
impulsiva. Contudo, ao longo 
da vida, as experiências trouxe-
ram-me paciência e sabedoria 
para, em primeiro lugar, pensar 
e só depois agir.

Projectos futuros
Que balanço faz do ano 

que passou?
Foi um ano exaustivo, mas 

a nível de realização profis-
sional foi óptimo. A nível de 
teatro, tive a oportunidade de 
participar na peça de teatro, 
Mundo Submerso. Foi uma 
experiência fascinante. Além 
disso, a nível televisivo, tive 
o privilégio de trabalhar com 
colegas fantásticos. E, ape-
sar de tudo, consegui passar 
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Ser feliz e estar em paz 
 
Para si, o que é atingir o equilíbrio, viver feliz, em paz e 
harmonia com os outros?
É ser eu própria e aceitar os outros tal como são, sempre 
com lealdade.

Como podemos viver uma vida sábia e boa? 
Vivendo e saboreando a vida intensamente. Os dias 
passam e as dificuldades tornam-se vitórias.

feita de coisas boas e más, 
só é preciso saber encontrar 
o equilíbrio e aprender para 
que se cresça mentalmen-
te de uma forma saudável 
e aprender a lidar com os 
problemas. Tudo deve fa-
zer parte da aprendizagem  
para nos sentirmos seres hu-
manos melhores.

Costuma ser sempre muito 
positiva?

Costumo, mas também te-
nho momentos em que ‘que-
bro’ um pouco, em que fico 
a pensar e a reflectir sobre as 
mudanças que necessito fa-
zer para me sentir melhor. 
Costumo dizer que a vida 
não permite que deixe de 
ser positiva. Enquanto viver 
tudo é possível.

Acha que este é o melhor 
remédio para superar as  
adversidades da vida?

Sem dúvida. Acima de 
tudo, devemos ser positivos 
e gostarmos de nós tal como 
somos.  

Costuma planear a sua 
vida ou prefere vivenciar e 
aproveitar cada dia?

Vivo muito o dia-a-dia, mas  
sendo a minha profissão in-
constante é importante estar 
atenta para assegurar as bases 
importantes para a família.

Sente que é uma mulher que 
está de bem com a vida?

Sinto que sei aproveitar 
os bons momentos, e isso 
faz-me amar a vida inten-
samente.

tenha feito?
Não me arrependo de nada, 

pois tudo o que fiz é aquilo 
que sou hoje.

 Acredita que nunca é tarde 
para admitir os erros?

Nunca é tarde para admitir 
os erros, admiti-los é crescer 
com eles e tirar um peso  que 
não necessitamos. Todos nós 
erramos, e errar é saudável. 
O importante é não cometer 
o mesmo erro.

Mensagem positiva
Que mensagem gostaria 

de deixar a todos os nossos 
leitores?

Acho que passamos a vida a 
correr para o trabalho, somos 
demasiado ligados aos bens 
materiais e muito preocupa-
dos quando, muitas vezes, 
a felicidade está nas coisas 
mais simples. Na vida não 
há tempo para estar triste.  
O sonho tem algo mágico  
que se pode realizar. Z

Um amor superior a nós próprios 
 
De que forma o nascimento da sua filha veio mudar a sua vida?
Mudou muita coisa. Um filho é um amor superior a nós próprios, passa a ser a nossa 
prioridade, mas também sei que tenho de ser feliz para a fazer feliz.
 
A Francisca é parecida consigo?
Muito e revejo-me muito nela, pela sua personalidade, por ser lutadora, muito 
independente, muito comunicativa e também um pouco traquina. É lindo ver as suas 
descobertas sobre a vida.   

Amor eterno 
 
Acredita no amor eterno?
Acredito que há amores eternos, tanto na família como 
nas pessoas importantes que passam pela nossa vida e 
que influenciam a nossa maneira de viver para sempre.

O que dizem os seus olhos?
Os meus olhos são o reflexo 

do meu estado de espírito.

Qualidades e 
defeitos

Qual é a sua maior quali-
dade?

Sem dúvida, a tolerância.

E o seu maior defeito?
O orgulho. 

O que mais aprecia nos 
seus amigos?

A sinceridade, sempre.
 

Crescer com os erros
Arrepende-se de algo que 
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Com um espírito aberto e sedento de novos horizontes, Isabel Ferreira dedicou-se ao 
estudo do pensamento humano. Após alguns anos de auto-descoberta, encontrou o 
Curso em Milagres, um guia prático, uma Voz que ensina nos momentos de cada dia 
em que nos sentimos confrontados com as dificuldades, com os problemas que não 

conseguimos resolver e com os medos que nos ameaçam a saúde e a esperança de 
viver com qualidade e abundância. 

«A nossa única missão  
é descobrir quem somos 

e fazemo-lo treinando 
com os outros»

Isabel Ferreira, terapeuta e coach

Por Tânia Martins
Fotos: Tânia Martins e Soraia Ferreira

entrevistat

lhes ensinavam. Eu fui um 
pouco rebelde, confesso. Não 
era uma forma de contestar, 
apenas sentia que a vida não 
era só aquilo. Isso aconteceu 
quando eu era mais nova. De-
pois, na minha adolescência, 
lia tudo o que podia sobre 

psicologia e resolvi tirar um 
curso de psicopedagogia, o 
que me ajudou a saciar o ser 
humano. Nessa altura, entrei 
para a faculdade onde me dedi-
quei a estudar as religiões, por 
interesse próprio, o que me 
ajudou muito, porque abriu-

asceu em Lisboa, 
e, aos 5 anos, foi para África 
com os seus pais. Formou-se 
em História e, aos 28 anos, 
regressou a Lisboa e tirou o 
curso de Guia e Intérprete 
Nacional, dedicando-se ao 
Turismo. Com um espírito 
aberto, começou a dedicar-
se ao estudo do pensamento 
humano, tendo feito inúmeras 
formações. Após alguns anos, 
encontrou o Curso em Mila-
gres, um livro de psicoterapia 
pessoal, feito para que cada 
um se cure a si próprio, sem 
precisar de nenhum terapeuta 
exterior a si.

Como é que tudo surgiu?
Estas coisas têm sempre um 

princípio muito subtil e depois 
começam a tomar forma ao 
longo da vida. Desde que me 

lembro de mim, sempre fui um 
bocadinho ‘fora da caixa’. Hoje 
em dia, é muito fácil encontrar 
crianças assim, porque a maior 
parte delas já o são, mas há 58 
anos não era muito comum. 
Digamos que as crianças eram 
muito centradas naquilo que 
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É um livro de psicoterapia 
pessoal, feito para que cada 
um se cure a si próprio sem 
precisar de nenhum terapeuta 
exterior a si

O surgimento do Curso  
em Milagres
 
Como surgiu este livro?
No contexto do Curso, a palavra ‘Milagre’ significa 
mudança repentina de percepção. Digamos que o livro 
tenta ensinar-nos a usar a mente, na medida em que o 
que ela nos oferece pode ser alterado instantaneamente 
e, por isso, a realidade lá fora muda como que por magia, 
mas uma magia consciente. 
Este livro foi psicografado, feito pela psicóloga, Helen 
Shulma, que rejeitava por completo a espiritualidade e se 
assumia como uma ‘cientista pura’. Certo dia, começou a 
ter problemas no trabalho entre os colegas e sentia- 
-se muito cansada pelo mau ambiente que se fazia sentir. 
Desabafou com o chefe e pediu-lhe ajuda para tomar 
uma atitude. Passados alguns dias, e sem saber como, começou a ouvir uma Voz dentro 
dela que lhe pedia para tomar notas do Curso em Milagres. Helen, que costumava internar 
pessoas com problemas mentais, ficou assustadíssima. Falou apenas com o chefe, pois 
tinha receio que duvidassem da sua sanidade mental, mas ele sugeriu que escrevesse 
o que a Voz dizia. E assim foi. Durou 7 anos. Mas, ainda escreveu dois documentos sobre 
psicoterapia, o poder da oração e um livro de poemas, todos ditados pela Voz que ouvia. 

-me a novos conhecimentos. 
Depois, fui para a África do 
Sul, um mundo mais aberto 
do que Moçambique, onde eu 
vivia, e foi quando comecei a 
ouvir falar da Era de Aquário e 
da New Age, algo inédito para 
mim. Comecei a envolver-me, 
despertando o meu interesse 
para a espiritualidade, para a 
consciência do ser humano e 
depois regressei para Portugal, 
para o Algarve, onde nada do 
que aprendi era conhecido. 
Certo dia, soube que o Padre 
Lauro Trevisan vinha a Lisboa 
e quis estar presente. Depois 
fiz vários cursos em Lisboa 
relacionados com o Controle 
Mental. Foi nesse momento 
que ouvi falar do Curso em 
Milagres. Fiquei fascinada, era 
uma paixão muito grande e 
resolvi fazer um trabalho muito 
profundo, colocando-o em 
prática na empresa onde traba-
lhava no Algarve. Foi fantástico 
e, ainda hoje, aquela empresa 
tem um sucesso incrível. 

O Curso em Milagres
Em Portugal, é a responsá-

vel pela publicação do Curso 
em Milagres. Como surgiu 
esta oportunidade?

O meu sonho sempre foi 
trazer o Curso em Milagres 
para Portugal e como eu estava 
em contacto com a Fundação, 
perguntei se não queriam ar-
ranjar uma forma de ter o livro 
em Portugal. Acharam uma 
óptima ideia. Consegui arran-
jar uma editora e foi aí que o 
Curso começou a ser editado 
em Portugal. Contudo, ao fim 
de alguns anos a editora teve 

rumos diferentes e eu ofereci- 
-me para assumir a publicação 
do Curso em Milagres.

Como funciona o Curso 
em Milagres?

É um Curso para um estudo 
pessoal, ou seja, cada pessoa 
vai lendo, fazendo as lições 
e recebendo os benefícios. A 
leitura serve apenas para uma 
melhor compreensão. As lições 
são sempre o ponto-chave do 
Curso e fazem a transformação 
sem a pessoa se aperceber, 
isto é, cada um pode fazer 
uma lição, pode achar que 
é um disparate, que nada faz 
sentido, mas desde que cum-
pra as lições, a eficácia não é 
diminuída e as pessoas não 
conseguem perceber como é 
que se vêem diferentes sem 
nada terem feito para que  

Curso em Milagres

ISABEL FERREI�

Despertar para a Verdade
com o

Prefácio de Heloísa Miranda

Poster A3.indd   1

10/09/03   12:12:19

Receba um workshop de 
desenvolvimento pessoal  
 
No fim-de-semana de 13 a 14 de Novembro, Isabel 
Ferreira alarga o Curso em Milagres a um preço 
simbólico de 10 (habitualmente no valor de 80 ) a 
todos os leitores da revista Zen. 
Inscrições limitadas. Reserve já a sua para:  
info@escoladecoaching.com. 

isso acontecesse, mesmo não 
acreditando em nada. Diga-
mos que damos um salto de 
uma plataforma de consciência 

errada para uma plataforma 
certa. É abrir mão daquela 
e encontrar a outra que está 
escondida. 
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Os medos de todos nós 

 
Pelo seu estudo e experiência de trabalho, quais são 
os maiores medos que as pessoas sentem?
As pessoas pensam que têm medo de não serem 
capazes, de lhes faltar, de não poderem, de serem 
impotentes. Normalmente, são os medos que 
prometem à pessoa uma expectativa de ausência de 
qualquer coisa, porque o maior medo do ser humano é 
o da separação, é o isolamento, não se sentirem parte 
de algo, isto é, a maior parte das pessoas tem medo de 
não ter tudo o que precisa para assegurar o seu bem- 
-estar, seja a nível financeiro, sentimental ou de 
trabalho. Este é o medo na superfície. No medo 
profundo é o de descobrirmos quem somos, de 
sermos génios, da luz que temos, de sermos perfeitos 
e isso assusta muito mais do que o medo de sermos 
imperfeitos, porque ser imperfeito é como nos 
habituámos a ser. Tudo isto, porque sendo fantásticos, 
somos diferentes dos outros e sujeitamo-nos à crítica, à 
responsabilidade sobre os outros. 

Seminários, cursos e workshops  
 
Regularmente, oferece seminários de iniciação ao Curso em Milagres. Pode indicar- 
-nos as próximas datas?
Todas as segundas-feiras, das 8 às 10h, há uma sessão onde se trabalha um pouco 
do Curso em Milagres e onde todos são bem-vindos. Apenas é necessário verificar 
no site se a data está correcta, pois, por vezes, surgem alterações. Esta é uma óptima 
oportunidade para quem vive em Lisboa, contudo, está a ser preparado algo que se 
possa fazer em directo para quem se encontra fora de Lisboa e, assim, poder assistir. 
Além disso, promovo vários cursos, seminários e workshops na área de coaching e 
desenvolvimento pessoal. As datas estão todas no site. Temos também à disposição 
DVDs com os melhores momentos das iniciações do Curso em Milagres, CDs, livros 
a preços acessíveis, e Audiobooks, uma excelente forma de ter acesso a recursos 
gratuitos. Basta apenas registar-se no site e fazer o download. 

Quais são os ensinamentos 
que o livro nos traz?

Os ensinamentos são basea-
dos em dois pilares. Primeiro, 
vemos onde está o problema 
e onde reside a solução, pois 
segundo o livro não é possí-
vel aprender ou mudar nada 
se não acharmos que existe 
um problema. Para começar, 
há que nos consciencializar-
mos que ele existe. Depois, 
provavelmente, estamos in-
teressados em encontrar uma 
solução. Portanto, os ensina-
mentos estão todos baseados 
na comparação entre, como 
pensamos e qual é a solução 
predominante. Basicamente, 
o Curso diz-nos que todos os 
nossos conceitos, princípios e 
verdades estão trocados, não 
existe qualquer tipo de limita-
ção no ser humano, senão as 
crenças que temos, motivadas 
por uma mentalidade que se 
baseia em princípios errados, 
mas que foram aceites como 
pressupostos de vida e que 
nunca foram verdadeiramente 
questionados. Uma mudança 
de paradigmas tão grande que, 
inicialmente, as pessoas têm 
dificuldade em perceber, mas 

soas sim, depende do caminho 
que já fizeram e da abertura de 
consciência de algumas delas. 
Digamos que não é um livro 
‘claro como água’. Pode ser 
que sim, mas pode ser que 
não. O que acontece é que o 
livro é contra tudo aquilo em 
que acreditamos e pensamos 
que funciona em auto-ajuda e 
desenvolvimento pessoal. 

Onde é que os leitores po-
dem adquirir o Curso em 
Milagres?

Podem adquirir através do 
site www.escoladecoaching.
com ou dirigir-se até às nossas 
instalações.

Destinado a todos os 
seres humanos

E a quem se destina?
Não há nenhum ser humano 

que não queira descobrir a 
excelência, a genialidade, o 
melhor de si. Mas, também não 
é só para pessoas, mas sim para 
enquadramentos de vida, isto 
é, não há profissão, família, es-
cola, governo, modelo de vida 
ou instituição que não ganhe 
com este enquadramento, ou 
seja, todos pretendem trabalhar 
com génios, desfrutar e criar 
com genialidade. Portanto, 
é um livro transversal que é 
independente de qualquer re-
ligião, porque vai ao âmago do 
pensamento humano.

não o é, isto é, a doença e a 
limitação não são naturais, 
a incapacidade e crenças 
também não. Portanto, é 
resgatarmos a lembrança de 
quem somos e o poder que 
vem com isso tudo. 

Em quantas partes se di-
vide este livro?

O próprio volume Curso 
em Milagres tem três livros/
secções. A primeira, designa-
da como Texto, é uma parte 
descritiva, em que os 31 ca-
pítulos nos mostram a forma 
distorcida de como processa-
mos informações e de como 
visualizamos as coisas, o que 
faz de nós, seres limitados, 
doentes, carentes, infelizes, 
incapazes, impotentes. A se-
gunda secção baseia-se num 
Livro de Exercícios com 365 
lições, uma para cada dia do 
ano, onde estão as ferramentas 
para nos retirar toda a ‘poeira’ 
que temos na nossa cabeça, 
na mentalidade vigente. Isto 
é o que faz a grande expansão 
das pessoas. Para finalizar, a 
terceira secção resume-se a um 
livro de Perguntas e Respostas 
que nos elucidam sobre vários 
assuntos. 

É uma obra fácil de en-
tender?

Não, nem sempre é fácil no 
início. Mas, para algumas pes-

depois, aos poucos, tudo vai 
fazendo sentido. Hoje em dia, 
alguns destes conceitos são 
mais correntes e já não criam 
tanto espanto. 

Que tipo de mensagem 
pretende transmitir?

Que o ser humano precisa de 
acordar para a sua excelência e 
verdadeira natureza e essência, 
precisa deixar de acreditar que 
é o pato feio, que é limitado, 
que não é capaz, deixar de ter 
dúvidas e medos, porque isso 
faz parte da vida. Sobretudo, 
tenta mostrar que o que acei-
tamos como uma coisa natural 
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Escola de 
Coaching ECIT 
 
Av. Júlio Dinis, N.º 14, 3ª
Campo Pequeno
1050-131 Lisboa
Site: www.
escoladecoaching.com
Tel: 966 125 154 

Para fazer o Curso é preci-
so estar disposto a questionar 
todas as crenças?

É preciso ter vontade de 
mudar, alterar a sua vida, vi-
ver melhor consigo, desco-
brir mais de si, ter um apelo, 
porque este Curso é difícil de 
fazer se não houver interesse. 
Mas, pode não ser mudar uma 
crença, porque, às vezes, não 
percebemos que temos de fazer 
esse trabalho, mas algo que 
não está bem connosco e, por 
isso, procuramos uma resposta. 
Digamos que tem de haver 
algum impulso para mudar ou 
descobrir alguma coisa. 

Abrir novos horizontes
Podemos dizer que este 

curso é o princípio de uma 
viragem na consciência do 
ser humano? 

É o princípio, o meio e o 
fim, porque, inicialmente, 
damos um passo numa outra 
realidade e consciência, mas 
à medida que vamos estando 
enraizados é o princípio, o 
meio e o fim. 

Através do estudo do li-
vro estamos a abrir novos 
horizontes para a mente e 
o espírito?

Sim, aliás, abrimos novos 
horizontes que não existem 
na realidade em que vivemos. 
Por exemplo, eu quero um 
emprego mas o mercado está 
saturado. Ou seja, nesta reali-

dade não há emprego, novos 
horizontes, pois todos eles 
estão esgotados, mas dentro 
da realidade temos a nossa 
cabeça, onde trabalhamos a 
realidade do Curso em Milagres 
e onde existe um emprego à 
nossa espera, apesar de não 
percebermos como aquilo 
aconteceu. 

Redescobrir-se 
através do Curso

Uma pessoa que se sente 
‘perdida’, como é que se con-
segue redescobrir através do 
Curso em Milagres?

Fazendo as lições e os exer-
cícios, porque a descoberta 
não é racional ou intelectual, 
acontece por revelação interior. 
É como se destapássemos a 
realidade que sempre esteve 
presente.

Iniciar este Curso é como 
renascer?

Sim, é como acordar para 
quem somos. É um processo 
que não tem luta, sacrifício,  
porque tudo acontece natu-
ralmente. 

 
Quando encontrou o Cur-

so em Milagres sentiu que 
estava perante o seu porto 
de abrigo?

Absolutamente. Porto de 
abrigo, casa, paraíso, tudo. O 
Curso é um dos caminhos para 
casa, mas os ensinamentos são 
universais e todos eles são ba-

seados nos mesmos princípios. 
A metodologia é que difere. 

Mudar a realidade
Sente que muda a realidade 

mais facilmente após o en-
contro com este Curso?

Sim, perfeitamente, e bas-
tante rápido, porque ficamos 
com o poder interior capaz de, 
mentalmente, alterar qualquer 
percepção. 

Como é que encara a visão 
da vida e do mundo?

A vida é uma escola e es-
tamos neste formato de ex-
periências para acordar, para 
lembrar quem somos, para 
nos tornarmos conscientes 
da grandeza. Estamos na vida 
para isso e, lembrarmo-nos 
de quem somos só podemos 
ser felizes. 

Missão na terra
Promove programas de 

coaching, desenvolvendo 
cursos e ferramentas que aju-
dam as pessoas a libertarem- 

-se as suas inibições, medos e 
dificuldades, restituindo-lhes 
a liberdade a que têm direito. 
Sente que ajudar as pessoas 
é a sua missão na terra?

Não. O Curso em Milagres 
diz-nos que a nossa única mis-
são é descobrir quem somos 
e fazemo-lo treinando com os 
outros, ou seja, os outros são 
uma ferramenta que a vida nos 
dá para olharmos para nós e 
descobrirmos quem somos. 
Portanto, a minha missão não 
é salvar ninguém, porque isso 
significaria que estou num 
nível superior aos outros e isso 
não é verdade. Z

Testemunhos   
 
«Os encontros à volta de um Curso em Milagres, os 
workshops e as sessões privadas com a Isabel são um 
convite ao encontro connosco próprios. São um convite 
ao acordar.»
Lut Caenen

«Sem receio nem pudor posso dizer que AGORA sinto-
-me mais viva do que nunca, em pleno bem-estar e 
com uma alegria permanente.»
Teresa Freitas
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Somos, 
frequentemente, 
tomados de 
assalto por 
emoções que 
afectam a nossa 
capacidade de 
agir, provocando 
‘danos’ 
significativos nas 
nossas relações, 
tanto nas 
profissionais como 
nas afectivas. 

O caminho da harmonia, da verdade 
e do bem-estar

Teresa Sousa * 

Consciência 
emocional

a emoções e sermos capazes de 
senti-las faz parte do nosso 
equilíbrio e harmonia de vida. 
À medida que nos tornamos 
mais conscientes das nossas 
emoções, começamos a perce-
ber o seu significado e valor.

Emoções
Conscientes ou inconscien-

tes, as emoções representam 
fenómenos mentais complexos 
que determinam a forma como 
reagimos às ocorrências da 
vida. Fruto da nossa fisiologia 

s nossas emoções 
representam parte importante 
do nosso potencial e a maioria 
dos problemas que enfrenta-
mos resultam da falta de en-
tendimento destas. A empatia, 
a sensibilidade e a plenitude 
de viver estão associadas à 
capacidade de sentirmos e 
expressarmos emoções. Exi-
gem que nos conheçamos, 
em primeiro lugar, para, a 
partir daí, podermos, então, 
compreender os outros. Es-
tarmos conscientes das nossas 

2. CHAKRA SEXUAL
LARANJA  ABAIXO DO UMBIGO  ÁGUA  DESEJO  CORNALINA  VAM  SÂNDALOexperiência
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e bioquímica, em resposta ao 
que vemos, ouvimos e senti-
mos, têm uma forte compo-
nente corporal e servem para 
regularmos a nossa relação 
com os outros e o mundo. 
Perante determinada situação 
(estímulo), o nosso corpo ex-
pressa a emoção sentida que 
poderá actuar como sinal de 
alarme, levando-nos à rejeição 
da situação ou de incentivo, 
conduzindo-nos à adopção de 
uma opção. Todas as emoções 
são informações que nos dão 
acesso ao mundo exterior e 
ao nosso próprio ser. 

Como?
Quando sentimos medo 

(quando algo nos assusta) 
procuramos proteger-nos. 
Quando algo nos provoca ale-
gria, sabemos que podemos 
repetir sempre que precisar-
mos de nos sentir melhor. Isto 
acontece porque as emoções 
transmitem-nos informações 
do mundo em que vivemos. 

Mas também nos dizem algo 
sobre nós próprios. Porque 
é que me sinto desta forma 
em relação ao que alguém 
me disse ou fez? Porque será 
que não consigo perdoar de-
terminada pessoa se não dei 
tanta importância a coisas mais 
graves que outras pessoas me 
fizeram? As emoções têm a 
sua raiz no nosso modo de 
ser, pensar e sentir.

Consciência 
emocional

À capacidade de estarmos 
atentos à expressão das nossas 
emoções, ao que sentimos com 
elas, de que modo afectam o 

As emoções 
têm a sua raiz 
no nosso modo 
de ser, pensar  
e sentir

Cultive e desenvolva a sua 
consciência emocional  
 
 Esteja atento às suas emoções. Procure decifrar o 
que significam para si. 
 Faça uma pausa e pense numa situação 
específica que o preocupe. O que sente? O que é que 
essas emoções lhe dizem?
 Agora que tomou consciência desse seu sentir e 
o significado que o mesmo tem para si, o que poderá 
fazer para mudar?
 Imagine-se, de novo, na situação específica com a 
mudança por si sugerida implementada. Como é que 
se sente? O que é que essa mudança lhe diz? Em que 
medida alterou as emoções que sente? Porquê?
 Procure perceber as razões que o levam a agir e 
pensar diferente daquilo que sente. 
 Procure agir de acordo com o seu sentir, com a sua 
verdadeira essência. Escute o seu coração!  

nosso bem-estar e a relação 
com os demais, designamos 
consciência emocional. 
Consiste simplesmente em 
estarmos conscientes, a cada 
momento, de tudo aquilo que 
estamos a sentir. Contudo, é 
uma das tarefas mais desa-
fiadoras que podemos em-
preender e também uma 
das mais compensadoras. 
A sociedade actual impele-
nos para padrões auto-des-
trutivos de comportamento 
que nos impedem de viver 
a vida em pleno e de forma 
autêntica. Vivemos angus-

tiados, esquecendo-nos da 
nossa individualidade e da 
nossa verdadeira natureza. 
Cultivar a consciência emo-
cional permite-nos ultra-
passar esta compulsão e 
dependência social, adqui-
rir uma postura perante a 
vida, preservando a nossa 
integridade e congruência. 
Quantos de nós não pensa-
mos que temos de manter uma 
relação a todo o custo, senti-
mos que já não aguentamos 
mais, que não estamos bem 
e passamos o tempo todo a 
inventar desculpas, evitando 
uma conversa séria que nos 
permita analisar a situação 
e respeitar o que sentimos? 
Se estivermos conscientes do 
que na realidade sentimos, 
da vontade da nossa alma, 
estaremos no caminho da 
congruência, da verdade e do 
bem-estar.

(*) Coach, Psicóloga
Consultora/Formadora na 
Área Comportamental e de 
Recursos Humanos
mtsousa@mail.telepac.pt
http://paginassoltas2009.
blogspot.com

Z

viver a vida em pleno
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Alba – Associação Luso-Brasileira 
Ayurvédica e Disciplinas Associadas

Os anos passam, mas a ayurveda, uma técnica holística que 
favorece a integração, o equilíbrio e o intercâmbio dinâmico 
entre a mente e o corpo, continua a ser a medicina oficial. 
A Associação Alba, «a primeira Associação que divulgou 
a ayurveda em Portugal, com centros em Lisboa e Porto, 
promove diversos curso, terapias e workshops, segundo 
Valter Cardim, terapeuta e fundador da Alba.
Texto: Tânia Martins   
Fotos: Tânia Martins e Arquivo da Associação Alba

O início da ayurveda 
em Portugal

equilíbrio e interacçãott

Promoções 
 

A Associação dá um desconto 
de 10% para grupos de  

4 alunos que tenham interesse 
em participar em qualquer 

um dos cursos. Se o grupo tiver 
10 elementos, o organizador 

ganha o curso, pagando 
apenas a inscrição no valor  

de 50 .

Alunos do curso Marma Massage
Alunos do curso Massagem Russa 

na Coluna Vertebral

Curso de Instrutores de Yoga, Nível Técnico
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Terapias, cursos e workshops 
existentes  
  Imaging Therapy (Caminhos da Alma);
 Massagens Ayurvédicas (Tradicional, Shantala, 
Terapêutica, Marmoterapia, Champi, Pindas, Tântrica);
  Massagens Ocidentais (Quiromassagem Terapêutica 
Russa, Drenagem Linfática Manual, Bamboo Massage, 
Método Dorn Breuss, Geotermal);
  Massagens Orientais (Shiatsu, Reflexologia, Tradicional 

Tailandesa, Havaiana, Russa na Coluna Vertebral);
 Medicina Ayurvédica (Nutrição Ayurvédica e Estilo de 
Vida, Especialização em Naturopatia Ayurvédica, Marma 
Massage);
 Meditação (Osho, Meditação para a Calma Mental);
 Outros Cursos (Cristais e Meditação, Astrologia 
Dimensional, Desenvolver o Lado Criativo Meditativo da 
Mente, Especialização em Estudos Holísticos, Iniciação em 
Reiki, Florais de Bach, Aromaterapia);
 Terapias Manuais (Ayurvédica, Calatonia e Toques Subtis);
 Yoga (Yogaterapia).

Alba  
Lisboa
Praça da Alegria, 6 – 3º Esq.
1250-004 Lisboa
E-mail: lisboa@ayurvedica.org
Site: www.ayurvedica.org

Porto
Rua da Igreja de Cedofeita, 
44 – 4º - 4050-306 Porto
E-mail: porto@ayurvedica.org
Site: www.ayurvedica.org

Biografia
 
Valter Cardim tem-se dedicado ao 
estudo de técnicas que trabalham 
o corpo desde 1970. Em 1980 é 
iniciado, pessoalmente, pelo seu 
Mestre Osho. Em 1981 viaja para os 
Estados Unidos onde permanece 
e participa no Festival Vida 
Internacional na comunidade do 
seu Mestre. Em 1989 viaja para 
a Índia onde estuda ayurveda, 
tira um curso e uma pós-graduação. Participou em vários 
workshops nos Estados Unidos e na Índia. Estudou no Instituto 
Corpo de São Paulo e no Instituto Soma de São Paulo. 
Actualmente, é terapeuta, fundador da Alba em Portugal e 
no Brasil, é formado em arquitectura, dá formação de design 
e equipamento e lecciona no IADE (Escola Superior de 
Design, Marketing e Publicidade), em Lisboa.

O início da ayurveda 
em Portugal

nossos formadores. Somos uma 
referência e tentamos manter a 
qualidade para garantirmos a 
diferença. É uma tradição que 
procuramos manter», garante 
o fundador da Alba.

Formadores 
qualificados

De acordo com o terapeuta, 
todos os formadores da Alba 
são qualificados para dar for-
mação aos alunos. Antes de  
iniciarem as formações, os 
próprios formadores passam 
por várias etapas para sabe- 
rem se estão qualificados para  
tal. Uma medida de segurança  
para assegurar a qualidade exi-
gida, pois «existem muitas pes- 
soas que dão aulas e que não 
têm a qualificação necessária», 
comenta o terapeuta. Por isso,  
Valter recomenda que «antes de    
escolherem um curso de ayur- 
veda procurem as referências 
devidas».

quando a Alba foi 
fundada em Portugal, no ano 
de 2000, a ayurveda já era 
divulgada neste país desde 
Outubro de 1990 por Valter 
Cardim, um apaixonado pe-
las terapias naturais resolveu 
fundar a Associação Alba. Na 
verdade, este trabalho já tinha 
começado em 1990 com a As-
sociação Ayurvédica no Brasil. 
Com o tempo, e com o gosto 
em oficializar os papéis em 
Portugal, o desejo viu-se rea-
lizado. Outro dos fundadores 
sugeriu o nome Associação 
Luso-Brasileira.

 
Uma tradição que 
procuram manter

Segundo Valter Cardim «a 
Associação no início foi bas-
tante procurada e ainda con-
tinua a ser e, por isso, não nos 
podemos queixar». O segredo 
para o sucesso permanente é 
a «preocupação na escolha dos Z
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Somos seres (também) de emoções, no entanto, algumas 
tendências ditas ‘espirituais’ colocam as emoções num patamar 
inferior e mesquinho. É verdade que muitas têm origem patológica 
no ego, logo, na mente e no pensamento, sendo que o corpo 
reage e sente, contribuindo para a formação da emoção 
propriamente dita. Apesar disso, se bem orientadas, as emoções 
são um dos veículos da alma para alcançar um maior estado de 
consciência, um estado de atenção e intenção. 

Faça a diferença e seja feliz
Descubra o que  
é realmente importante 
para si

para chegar à conclusão que 
é vital que sinta a 100% cada 
emoção, mesmo que doa e ce-
gue, é importante que a olhe 
de frente e que retire daí a 
aprendizagem, o crescimen-
to, a ‘Luz’. Ganhar a percepção 
superior de quem realmente é, 
percebendo e sentindo a sua 
história de vida. Conhece-se 
realmente, ou pensa que sabe 
quem é? Não está sozinho 
nesta viagem. O ser humano 
não é uma ilha; se necessitar 
de apoio procure-o, ele che-
gará. Não se preocupe com o 
‘como’, esse é, na maior parte 
das vezes, o papel do Universo. 
De pouco vale procurar apenas 
outros caminhos, hoje, muito 
disponíveis através de ‘limpe-
zas’, ascensões, alinhamentos, 
leituras (alguns úteis como 
complemento)… senão for à 
base, à raiz, ao trabalho do que 
é mais evidente e está quase 

saber vivert

através de uma saudável e 
gradual integração da pirâmide 
corpo-mente-espírito, conse-
guimos despertar de forma 
consciente para o verdadeiro 
sentido da vida: viver e crescer 
interiormente. Existir também 
significa estar exposto à duali-
dade, cair e nadar na incerteza 
da impermanência para que, 
depois, consigamos valorizar e 
reconhecer as bênçãos e virtu-
des que sempre transportámos. 
É importante perceber que 

quanto mais reprimirmos uma 
emoção, mais força e domínio 
sobre nós ela exerce. 

Partir, contornar 
ou evitar

Existem três possibilidades 
perante uma parede: partir, 
contornar ou evitar. Por qual 
tem optado? A vida oferece 
a dádiva de poder optar por 
uma das três hipóteses perante 
cada desafio, cada emoção, 
cada pensamento. Isto tudo 

Rodrigo Belard *
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Quanto mais reprimirmos uma 
emoção, mais força e domínio 
sobre nós ela exerce

ao nível dos nossos padrões 
de pensamento e actuação. 
Viver com consciência, rumo 
ao equilíbrio, nem sempre é 
tarefa fácil. O caminho não é 
sempre em linha recta: avan-
çamos 10 passos, recuamos 
3, avançamos outros 5… o 
que faz a diferença é a vonta-
de de ser feliz, a persistência, 
a coragem e a paciência. No 
entanto, quem opta por esse 
caminho conhece, mais cedo 
ou mais tarde, a alegria de saber 
quem é, para onde vai e de 
onde veio. A simplicidade 

e a verdade vence sempre 
no interior de cada um, é 
uma questão de tempo… mais 
cedo ou mais tarde acontece. 
Faça a sua parte, o Universo 
fará a sua. 

Opte por VIVER, não se 
reprima. A alma agradece.

(*) Medicina Tradicional 
Chinesa 
Instrutor de Reiki Tradicional
www.rodrigobelard.com
926 425 817

Z

sempre na origem do caos que 
muitos seres humanos expe-
rienciam. Comece por si e pelos 
que lhe são mais próximos, na 
maior parte das vezes, os mais 
difíceis de encarar e ‘digerir’ 
neste sentido: a família.

Seja feliz!
Comece de uma vez por 

todas a filtrar o que realmen-
te é importante. Se pretende 
alterar a sua vida, necessita de 
começar pelas variáveis que 
a compõem. Se planta bata-
tas, com certeza, não estará à 
espera de colher cenouras… 
Todos os momentos são opor-
tunidades de sentir de forma 
diferente, de se relacionar de 
forma renovada… de morrer 
para renascer para um mundo 
emocional livre, saudável e que 
lhe permita ‘respirar’. Começar 

a agir em vez de reagir é um 
dos objectivos de um trabalho 
sério e profundo ao nível das 
emoções. Porque reajo assim? 
Terá a ver com a minha infân-
cia? Será por medo? Medo de 
quê? Da rejeição? Da crítica ou 
julgamento de terceiros? Terei 
receio de falhar? Estarei cego 
pelo egoísmo e pela inveja, 
olhando apenas para o meu 
próprio umbigo? Julgo-me o 
dono da verdade? As minhas 
prioridades encontram-

-se bem definidas? Os nossos 
pensamentos são os principais 
responsáveis pela qualidade 
das emoções que o corpo in-
tegra. O que penso? Qual a 
emoção dominante durante o 
dia? Durante a semana? Estas 
são algumas questões sobre 
as quais convém atentar, sob 
pena de entrarmos em loop 

PUB
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Use as suas crenças e convicções e 
convicções para a libertação emocional

Carlos Baltazar * 

A mente esforça-se 
para encontrar o  
que acreditamos

t

«Tu estarás hoje onde os pensamentos 
de ontem te trouxeram e estarás amanhã 
onde os pensamentos de hoje te 
levarem», Blaise Pascal.

Quantas vezes ouviu ou disse frases como: 
«Sou demasiado velho para aprender 
isso», «Sou uma pessoa insegura» ou  
«Os adultos não me compreendem». Estas 
frases exprimem crenças ou convicções.

egott

odos acreditamos 
em alguma coisa. Mesmo 
quando dizemos «não acre-
dito», estamos provavelmente 
a acreditar no seu contrário. 
Exemplo: «Não acredito na 
bondade humana» equivale 

a «acredito que as pessoas 
não são boas». O nosso maior 
instinto é a auto-defesa e a 
preservação enquanto pes-
soa e identidade. Assim, o 
desconhecido e a incerteza 
incomodam-nos e tentamos 

proteger-nos do caos e da 
desordem. Para este efeito, 
precisamos de construir uma 
estrutura estável que possa 
sustentar a noção de quem 
somos e dar ordem ao nosso 
universo pessoal. Os nós desta 

estrutura são formados pelas 
crenças. As crenças podem 
gerar-se a partir da interpreta-
ção de ‘factos’ relativos a algu-
ma experiência. Isto acontece 
desde o nascimento. A expe-
riência de ser amamentado e 
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poder de transformação e 
crescimento. Podemos con-
siderar três tipos de crenças 
limitadoras: 
Acerca de causas (Ex: 

O meu trabalho deprime-me 
= acredito que a causa de me 
sentir deprimido é o meu tra-
balho). 
Acerca do significado 

(Quando me criticam, estão 
a deitar-me a baixo = acredito 
que o significado da crítica é 
um ataque pessoal).
Acerca da identidade (Eu 

sou tímida = acredito que o 
comportamento que designo 
por timidez é um traço da 
minha identidade).

Todas elas, em conjunto, 
influenciam o modo como vê 
a realidade e contribuem para 
criar o seu próprio modelo do 
mundo.

Crenças e ego
Um pensamento nunca 

flutua livremente na mente, 
agarra-se sempre a outro, como 

uma cadeia. Cada pensamen-
to é filtrado pela nossa mente 
inconsciente e, dependendo 
da interpretação que lhe é 
dado, o pensamento pode 
juntar-se a outros ou ser o 
núcleo de uma nova estrutura 
de crenças. 

O ego identifica-se com 
o somatório de todas as 
crenças situadas no incons-
ciente e resiste fortemente 
à mudança na sua estrutura 
e conteúdo. O seu ego não o 
deixará ver aquilo que não se 
conforma com o que acredita 
ser a verdade. Tome como 
exemplo o que sucedeu na 
história das descobertas cien-
tíficas, quando o ego colectivo 
da Igreja se opôs a Galileu 
quando este afirmou que a 
terra girava à volta do Sol.

O principal objectivo do 
ego é preservar-se e confir-
mar as crenças que o sustêm. 
É difícil adoptar novos pontos 
de vista e mudar o seu mundo 
porque o mecanismo que 

Um pensamento nunca flutua 
livremente na mente, agarra- 
-se sempre a outro, como 
uma cadeia

acarinhado ajuda-nos a formar 
crenças acerca do conforto e 
segurança. A ideia de que o 
mundo é um lugar amigável 
ou ameaçador pode depender 
de como fomos protegidos ou 
expostos a sustos e desconforto 

em tenra idade.
Se teve alguma experiência 

perturbadora e permaneceu 
nela, dando-lhe um significado 
negativo, pode ter atraído mais 
experiências similares que rea-
firmam a sua interpretação do 
acontecimento. Outro modo 
de adquirir crenças é pela 
aprendizagem junto da família, 
grupos sociais e comunicação 
social. Assim, podemos herdar 
convicções que nos são pas-
sadas por pais, professores, 
colegas, jornais e televisão.  
A crença colectiva de uma 
grande parte da sociedade ale-
mã no período nazi sobre os ju-
deus não se devia à experiência 
de factos mas sim à sua adesão 
a crenças dominantes.

Basicamente, temos três 
tipos de crenças, no que diz 
respeito ao seu impacto nas 
possibilidades da nossa vida:
Crenças facilitadoras 

(Ex: Eu tenho uma grande 
resistência).
Crenças neutras (Ex: Pa-

ris é uma grande cidade).
Crenças limitadoras (Ex: 

Não mereço o amor).

Para o efeito deste artigo, 
interessam-nos as crenças li-
mitadoras, aquelas que di-
minuem as possibilidades 
ou capacidades e retiram o 
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Esclarecimentos e 
marcações de consultas
www.consultapnl.com
www.facebook.com/baltazarkar
baltazarkar@gmail.com
937 271 910

deve ser mudado é justa-
mente aquele que controla 
o significado dado às expe-
riências e à informação.

A libertação da 
energia emocional 
associada às crenças

Quanto mais forte for a ex-
periência original mais energia 
vai reunir a constelação de 
crenças que lhe ficou ligada. As 
nossas crenças – incluindo as 
que são alheias mas tomámos 
de empréstimo, controlam 
quem somos agora e quem 
iremos ser no futuro, visto que 
a nossa mente se vai esforçar 
para encontrar uma forma de 
conseguir tudo o que acredi-
tamos, seja na realidade, seja 
em imaginação, alucinações 
ou sonhos.

Muitas vezes tentamos dis-
farçar e afirmamos que não 
gostamos de determinada ha-
bilidade. Exemplo: José sentia-
-se incapaz de dançar. Desde 
jovem que temia a rejeição, 
nunca se divertindo com bai-
les. Quando o desafiavam para 
dançar, afirmava – e tinha-se 
convencido disso – que não 
gostava de dançar. Só quando 
teve uma sessão de coaching 
com um facilitador de PNL 
(programação neurolinguísti-

ca), ele pôde reconhecer que, 
na realidade, tinha pena de 
não dançar. Com uma sessão 
de trabalho sobre o tema, a 
crença limitadora foi trans-
formada e José ganhou mais 
uma capacidade de se divertir 
e socializar. 

Mau grado o que muita gen-
te acredita a este respeito (uma 
crença muito popular, hoje 
em dia), o pensamento posi-
tivo por si só não basta para 
resolver as crenças limitadoras. 
Na verdade, uma crença limi-
tadora com raízes fundas é 
suficiente para minar todos 
os pensamentos positivos 
que estejam em conflito com 
essa crença.

O que fazer então?
Sabendo que o ego é dimi-

nuído quando é observado, 
prepare-se para encontrar al-
guma resistência dentro de si. 
Ultrapassando isso, a mudança 
fica mais perto!

Um consultor de PNL pode 
investigar consigo quais a cren-
ças limitadoras que estão na 
raiz de dificuldades que possa 
experimentar na sua vida, im-
pedindo que seja aquilo que 
realmente quer. As linhas de 
acção podem ser como a se-
guir descrevo.

Procure as crenças li-
mitadoras primárias, aque-
las que têm maior conteúdo 
emocional, que provavelmen-
te foram fixadas mais cedo. 
Muitas vezes são crenças que 
não são examinadas há muito 
tempo.
Pergunte a si próprio: 

«Quando aprendi a acredi-
tar nesta crença?»; «Onde 
aprendi a acreditar nesta cren-
ça?»; «Com quem aprendi a 
acreditar nesta crença?». O 
objectivo destas perguntas é 
evidenciar que uma crença 
aprendida também pode ser 
desaprendida, desde que esteja 
pronto a substituí-la por uma 
alternativa.
Pergunte-se, em relação 

às áreas da sua vida onde 
sente que não tem capaci-
dade para evoluir:

«Mereço ter essa capacida-
de?»; «O que aconteceria se 
merecesse?». Frequentemente, 
mascaramos crenças limitado-

ras com o sentimento de que 
não merecemos. Exemplo: Ma-
ria sentia que não merecia ser 
apreciada como profissional. 
Daí resultava sentir-se incapaz 
de progredir no seu emprego 
ou procurar uma ocupação 
melhor. Maria pode perguntar 
a si própria: «O que faria se 
merecesse ser apreciada?»; «O 
que mudava na minha vida?»; 
«O que podia fazer já?».
Perante uma crença 

limitadora, encontre uma 
crença facilitadora que lhe 
seja complementar. Exemplo 
de limitadora: «Sou inseguro, 
não consigo correr riscos.» 
Facilitadora complementar: 
«Sinto-me seguro de mim, 
sou capaz de arriscar contro-
ladamente.»
Pergunte: «O que faria 

se esta nova crença fosse mi-
nha?»; «O que mudaria na 
minha vida?»; «O que preciso 
para que essa crença se torne 
verdade?»; «O que poderia fa-
zer já se acreditasse nisso?».

Quando não souber uma 
resposta a alguma dessas per-
guntas, interrogue-se: «Qual 
seria a resposta se eu soubesse 
responder?».

Ficará surpreendido com as 
portas que estas interrogações 
podem abrir e com a libertação 
emocional que vai acontecer, 
como consequência.

(*) Master em PNL
Consultor de Panorama Social 
Desenvolvimento Pessoal,  
Terapias Breves para a  
Excelência baseadas em PNL

egot

Z
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“6 dias para acontecer!”

Porque é que pessoas que parecem ter capacidades tão semelhantes, con-
seguem produzir resultados tão diferentes?
Imagine ter disponivel para si, durante 6 dias, um profissional de excelên-
cia que já ajudou milhares de pessoas a atingirem os seus objectivos e a 
melhorarem a qualidade das suas vidas.
Mário Caetano vai ser o seu coach durante estes 6 dias!
O Mário estudou com os melhores coaches mundiais na arte de ajudar 
pessoas a definirem a visão para as suas vidas e a conseguirem alcançá-la, 
como Anthony Robbins e Steven Linder.
Life coach, neuroestratega, especialista em PNL, o Mário é um formador 
inspirador, que estimulará os seus neurónios e emoções, ajudá-lo-á a criar 
o seu alinhamento enquanto ser e o levará a entrar em acção.
O Mário vai estar próximo de si, responder-lhe às suas questões e ajudá-lo 
a definir o seu caminho!
É isto que o Mário faz em formações abertas ao público e em formações 

empresariais, falando apaixonadamente sobre motivação, liderança e pro-
pósito de vida, trazendo clareza para pessoas e organizações.
Para saber mais sobre o Mário, consulte o seu site em 
www.mariocaetano.net 

Testemunho sobre o evento 
“6 dias para acontecer”
"Adquiri feramentas fabulosas para a minha vida, para continuar a 
minha história com outra consciência. Aprendi a ser líder da minha 
vida, a ser mestre de mim própria.  Sinto-me mais forte e confiante, 
precisamente o que vinha buscar neste evento. Vou assim conseguir 
realizar o sonho que quero para mim e para os outros."

Cristina Couto, 42 anos assistente de direcção 

O formador

O que é o evento “6 dias para acontecer!”
 

Imagine que num minuto descobre todo o potencial que há dentro de si.
Imagine que num minuto é capaz de sentir-se em completa tranquilidade e paz interior.

Imagine que num minuto aprende algo que ficará para todo o sempre.
Imagine que num minuto dá o passo em direcção ao seu objectivo.

Consegue imaginar?
Agora multiplique todos estes minutos por 6 dias.

É o que vai acontecer!

Para saber mais sobre o curso que o(a) ajudará a criar e a alcançar  
a visão para a sua vida, através de estratégias simples,  

contacte agora ligia.silva@lifetraining.com.pt  
Tlm: 96 841 05 65 
ou 91 830 02 00

“ESCOLHA AGORA A VISÃO INSPIRADORA PARA A SUA VIDA.
ESTÁ TUDO NAS SUAS MÃOS.”

Mário Caetano
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A emoção

Solidão e poder 
emocional

Atravessamos uma época 
de crescimento eminente no 
que diz respeito à consciên-
cia evolutiva do ser, a nível 
individual e colectivo. Cons-
truímos pontes, inventámos 
máquinas capazes de realizar 
o trabalho por nós, e até con-
seguimos tornar a viagem 
à lua uma viagem de lazer. 
Durante anos, projectámos 
no outro, no exterior e no 
mundo, as nossas insegu-
ranças, medos e receios, 
desviando-nos cada vez 
mais da nossa essência e 
da nossa ligação ao cora-
ção. Esta procura de amor, 

partilhamos a mesma discipli-
na, usando apenas ferramentas 
e perspectivas diferentes, de 
acordo com o processo in-
dividual. 

No momento em que so-
mos ‘semeados’ no ventre da 
mãe, a energia subtil e sábia 
do cosmos permite o grande 
e derradeiro acontecimento – 
a ligação à frequência exacta 
para a aprendizagem a que nos 
propomos, através da emoção 
maior – o Amor. Por um lado, 
eterno e sábio, por outro, a 
ferramenta que nos mostrará 
a dualidade no ser, e a possi-
bilidade de nos conectarmos à 
nossa mãe terrena, ao mundo 
e à vida.

Joaquim Caeiro *

estabelecer ligaçõest

EMOCIONAL
Inteligência

Somos pequenas 
centelhas oriundas do 
cosmos, procurando o 
caminho de regresso à 
‘velha morada’. Morada 
que em tempos habitámos, 
e que, por vontade 
própria, abandonámos, 
na consciência de um 
regresso vitorioso, reunindo 
todas as condições para  
a viagem seguinte. 

s
todas as exigências do cenário 
escolhido, tornando possível 
o crescimento e a evolução 
individual, que naturalmente 
leva à evolução do grupo onde 
está inserido.

Somos seres 
emocionais

No plano superior, ou plano 
espiritual, não existe a emoção, 
existe sim uma consciência 
sublime de Amor numa fre-
quência muito elevada. A emo-
ção torna-se necessária para 
estabelecer ligações e tornar 
possível a evolução neste 
plano. Para evoluir, precisamos 
de nos ligar e nos relacionar. 
Baseados na essência comum, 

omos seres espirituais 
experienciando uma vida terre-
na, ligados à inteligência divina 
através de um motor muito 
subtil, mas sempre presente 
em todo o processo da vida – a 
emoção. Graças a ela, o com-
portamento humano adapta-se 
e organiza-se de acordo com 
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Para evoluir, 
precisamos  
de nos ligar  
e nos 
relacionar

disfarçada de consumismo 
imediato, levou-nos a deixar 
de acreditar na possibilidade 
de um reencontro ou comu-
nhão com a essência mais 
profunda do estado SER e a 
perdermo-nos de nós mes-
mos. A solidão é isso mesmo! 
É a necessidade permanente 
de procurar no exterior e nos 
outros o vazio que causámos 
dentro de nós mesmos. Ao 
fazê-lo, estamos inconscien-
temente a manifestar a de-
pendência em relação a esse 
mundo exterior, causando a 
sensação que a vida é uma 
luta interminável de poder 
e uma procura incessante 
do material.

O primeiro cenário 
emocional torna-se o 
mais importante

Baseado numa experiência 
única e individual, cada ser 
humano cria a sua ‘tela da vida’ 
de acordo com todas as men-
sagens processadas ao longo 
da mesma. A informação de 
base torna-se a mais impor-
tante, senão a responsável pela 

Abertura do coração
Ao longo desta caminhada, e de tudo o que sabemos 
no que diz respeito à nossa existência, torna-se cada vez 
mais importante abrir o coração e criar o compromisso 
com a nossa essência em atingir a maior clareza possível 
no que respeita às emoções. Já percebemos que não 
adianta chorar pelo ‘leite derramado’. Já percebemos 
que se continuarmos a fazer o que sempre fizemos, 
iremos ter o mesmo que sempre tivemos. Ao tomar 
consciência da necessidade de um percurso de auto-
-descoberta e clareza no campo emocional, criamos 
condições para experienciar em tempo real o Amor Puro 
e Incondicional pelo nosso Eu mais profundo, criando 
assim a possibilidade de usarmos a emoção de uma 
forma inteligente.

Potencialize a abertura do seu 
coração
Após alguns minutos de relaxamento e respiração 
consciente (inspirando pelo nariz e expirando pela 
boca), centre-se no seu coração. Visualize uma espiral 
em movimento, de uma forma harmoniosa e tranquila. 
Lentamente, visualize uma porta surgindo dessa espiral − 
é a porta do seu coração. Agora, feche a sua mão direita, 
e com os nós dos dedos dê 3 suaves, mas determinadas 
pancadas, no centro do seu peito (área do coração). 
Pare uns segundos e repita esse processo até sentir uma 
sensação de bem-estar que se espalha ao longo do 
seu corpo. Agradeça e sorria, na consciência que essa 
vibração se espalhará por todos os que fazem parte da 
sua vida.
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cípio que nos ligamos da forma 
como nos ligamos e criamos 
expectativas em relação aos 
outros, atraindo ou afastan-
do. Há que ter em conta 
que todo o comportamento 
é motivado pela emoção. 
Mesmo que a mente nos mostre 
uma determinada realidade, 
a emoção que envolve essa 
mesma realidade é que vai 
determinar a possibilidade de 
ela acontecer ou não. O facto 
de eu aspirar a ser diferente 
do meu pai pode vir a desen-
volver determinados medos 
e receios que me fazem tornar 
semelhante, pois é nisso que me 
estou a concentrar. Concentrar-
me na ausência vai reforçar as 
condições para que essa ausência  
que rejeito se torne uma reali-
dade na minha vida!

(*) Psicoterapeuta & Life 
Coaching
www.joaquimcaeiro.webno-
de.pt
www.ceurelacionamentos.
blogspot.com 
Solicite o seu Mapa Pessoal de 
Relacionamento com o seu 
Eu Interior através de jcaeiro@
live.com.pt

Cada ser humano cria  
a sua ‘tela da vida’ de  
acordo com todas as 
mensagens processadas  
ao longo da mesma

Z

forma como lidamos com as 
emoções. Ao observarmos o 
relacionamento entre o pai e a 
mãe, como figuras representa-
tivas do masculino e feminino, 
(nos primeiros anos de vida 
e ainda dentro da barriga da 
mãe), construímos uma deter-
minada imagem emocional de 
nós mesmos, sendo masculino 
ou feminino respectivamente. 
Por exemplo, ao observar o 
meu pai, em criança, nas suas 
manifestações emocionais, eu 
posso assimilar essa mesma 
informação de duas formas: ou 

identifico-me com a emoção 
e aspiro ser igual, assumindo 
interiormente essa forte possi-
bilidade, ou não me identifico 
e focalizo-me na diferença, 
enquanto vou crescendo. Tra-
tando-se da primeira ligação, 
o pai e a mãe tornam-se assim 
os agentes principais para a 
criação de um determinado 
cenário emocional.

Se eu sou rapaz, usarei, in-
conscientemente, como refe-
rência, o comportamento do 
meu pai para me relacionar 
com o feminino e, consequen-

temente, a postura da minha 
mãe como referência na cria-
ção da imagem do feminino. 
Todos partimos desse mesmo 
princípio. É graças a este prin-

estabelecer ligaçõest
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r
Qual destas emoções o fazem gastar? 
Medo, culpa, stress, ansiedade, tristeza, 
raiva, depressão, ciúme ou inveja. 

Dinheiro e emoções
Como gerir 
as emoções 
das compras

Susana Albuquerque *

acionalmente, 
ninguém gosta de sentir estas 
emoções, por isso as compras 
podem funcionar como um 
antídoto de prazer, retirado 
de um estado de desconten-
tamento e dar-lhe uma falsa 
sensação de poder, falsa, por-
que mais tarde, quando chegar 
a casa, e quando perceber que 
tem mais seis pares de calças 
de ganga iguais às que aca-
bou de comprar, ou quando 
receber a conta do cartão de 
crédito sentirá uma grande 
frustração.

Comprar, comprar, 
comprar: Emoção 
versus Razão

Durante muitos anos acredi-
tava-se que a decisão de com-
pra era uma decisão entre a 
utilidade presente (gasto) e a 
utilidade futura (poupança), 
mas, à medida que estudos 
e pesquisas são conduzidos 

3. CHAKRA PLEXO SOLAR
AMARELO  ABDOMINAL  FOGO  AUTO-CONTROLO  CITRINO  RAM  ALECRIMconsciência

Compras por impulso
80% das compras por impulso são desnecessárias e um desperdício de dinheiro, então o  que 
leva as pessoas a fazê-las, mesmo quando não têm dinheiro ou capacidade financeira para 
o fazer?
O resultado de um dos estudos mais recentes divulgado este ano pelas Universidades de 
Carnegie Mellon, Stanford e a escola de gestão do MIT (Massachussets Institute of Technology), 
concluiu que do ponto de vista comportamental a razão pela qual compramos por impulso 
(ou seja, quando não planeámos fazê-lo), prende-se com o facto de a acção de comprar 
activar o centro de prazer do cérebro, nucleus accumbens, que ‘descarrega’ hormonas de 
felicidade (serotonina e dopamina) em todo o sistema nervoso. O nucleus accumbens faz 
parte do chamado sistema límbico, também designado cérebro primitivo ou primário, que 
regulava a nossa sobrevivência e as reacções primárias de dor/prazer.

por economistas, psicólogos e 
neurocientistas, mais se chega 
à conclusão que o processo de 
decidir a compra tem mais 
a ver com a capacidade de 
auto-controlo e com o confli-
to entre razão e emoção, do 
que com uma análise racional 
entre utilidade presente ou 
utilidade futura.

Daniel Kahneman, Nobel 
da Economia em 2003, con-
seguiu demonstrar, através 
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Enquanto consumidores, as 
nossas escolhas são muito 
mais emocionais do que 
racionais

finanças

das suas inúmeras pesquisas 
sobre dinheiro e emoções, que 
a racionalidade e sensatez das 
nossas decisões de compra tem 
mais a ver com a capacidade de 
controlarmos os nossos actos 
e de não nos deixarmos levar 
exclusivamente pelas emoções, 
localizando-se o centro cerebral 
dessa decisão a um nível do 
comportamento mais primário 
(sistema límbico), em que a 
escolha que fazemos é entre 
dor e prazer. Logo, enquanto 
consumidores, as nossas esco-
lhas são muito mais emocionais 
do que racionais.

É por isso que, normal-
mente, as lojas estão cheias 
de distracções: música alta, 
cores berrantes, ofertas e 
promoções; quanto maior 
for a carga cognitiva, i.e., a 
informação que temos de gerir 
à nossa volta, mais distraídos 
(e mais emocionais) ficamos, 
e quanto mais distraídos, mais 
dinheiro gastamos.

Domine as suas 
emoções e controle 
o seu dinheiro

De acordo com a referida 
pesquisa, a existência de deter-
minados factores externos, por 
exemplo, um preço demasiado 
alto, activa o funcionamento 
de uma outra parte do cérebro, 
a ínsula, que refreia o funcio-
namento do nucleus accum-
bens. A intervenção da ínsula 
retira-nos do estado de prazer 
associado à compra, inibindo 
assim a pré-disposição para 
comprar.

Como vimos, a razão pela 
qual as pessoas compram 

impulsiva ou compulsiva-
mente prende-se com o facto 
de retirarem daí mais prazer 
(gratificação imediata) do que 
dor, mesmo que mais tarde 
se queixem dos encargos do 
cartão de crédito ou do facto 
de não precisarem de mais uns 
óculos de sol.

Para conseguir dominar 
as emoções associadas ao 
acto de comprar pelo mero 
prazer de o fazer é necessário 
ter em conta que aquilo que 
o faz gastar impulsivamen-
te são os seus valores mais 
elevados: por exemplo, se 
para si os filhos são a coisa 
mais importante da sua vida, 
a sua tendência será a de os 
colocar nas suas prioridades de 
compras; se, pelo contrário, o 
mais importante para si for o 
trabalho, então é natural que 
compre mais livros sobre a sua 
profissão do que aqueles que 
conseguirá ler nesta vida.

Para descobrir o que o faz 
gastar de forma mais emocio-
nal, proponho-lhe que identi-

fique os seus valores e crenças 
pessoais (normalmente incons-
cientes) que fazem despoletar 
as compras por impulso e que 
determinam que aja de forma 
meramente emocional, abdi-
cando da sua capacidade de 
auto-controlo e escolha. Outra 
coisa que ajuda, sempre que 
sentir raiva, tristeza, ou alguma 
das emoções que descrevemos 
acima, é fazer uma actividade 
que lhe dê prazer e onde use a 
sua energia criativa: arrume um 
armário, dê um passeio, medi-

te, nade, corra, faça uma coisa 
que (aqui sim) lhe traga uma 
sensação de poder verdadeira 
e que não comprometa o seu 
plano de gastos mensal.

(*) Life Coach
Especialista em Educação 
Financeira
s.albuquerque@asfac.pt
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Os princípios do reiki encerram uma sabedoria profunda e 
intemporal, e constituem poderosas orientações que, quando 
postas em prática na nossa vida diária têm potencial para 
produzir enormes mudanças positivas, ajudando-nos a integrar 
o amor e a compaixão e a assumirmos a responsabilidade 
pela nossa vida. 

mudança positivat

Os princípios do reiki

Sara Cardoso *

PONHA-OS EM 
PRÁTICA E MUDE 
A SUA VIDA!

n
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Estamos sempre a viver no 
futuro e, consequentemente, 
a desvalorizar o presente e as 
alegrias e belezas do dia-a-dia

casa maior, o emprego melhor 
e por aí fora. Enfim, estamos 
sempre a viver no futuro e, 
consequentemente, a desvalo-
rizar o presente e as alegrias e 
belezas do dia-a-dia. Claro que 
é importante planear o futuro, 
mas temos que estar atentos 
e cuidar para que o presente 
não passe para segundo plano, 
pois a vida vive-se dia a dia, 
um dia de cada vez.

 
Não se zangue

Porque é que nos zangamos? 
Zangamo-nos pelos mais va-
riados motivos, muitas vezes 
por causa da razão da qual 
ninguém está disposto a abdi-
car. Para se averiguar quem 
tem razão geram-se discussões, 

que nunca levam a conclusão 
alguma, pois ninguém quer 
ceder no seu ponto de vista. 
Em geral, estes debates ter-
minam em zanga, acessos de 
raiva, ou até de violência… 
E o que resolve afinal a zanga? 
Nada, fica tudo como estava 
dantes, se correr bem, ou fica 
tudo ainda pior, que é o mais 
comum. E para que serve ter 
razão? Para nada. E a que leva 
o sentimento de raiva? A nada 
de bom. Todos sabemos que a 
raiva é uma emoção negativa, 
que nos destrói e nos faz 
gastar energias. Além disso, 
se mantivermos a calma, a 
probabilidade de respostas 
positivas por parte dos outros 
e de uma resolução eficaz dos 

 Só por hoje
Esta expressão alerta-nos 

para a importância de viver-
mos o momento presente. É 
fácil viver no presente? Nem 
por isso... Sobretudo, porque 
toda a nossa educação nos 
ensina a viver no futuro. Em 
crianças perguntam-nos logo: 
«O que queres ser quando 
fores grande?». Começamos 
desde cedo a viver em função 
do futuro e a absorver da nossa 
cultura máximas como: «Tens 
que pensar no dia de amanhã.» 
Na adolescência ansiamos pe-
los dezoito anos. Quando an-
damos a estudar sentimos que 
a nossa felicidade virá quando 
acabarmos os estudos. Assim 
que terminamos o curso, pen-
samos que vamos ser felizes 
quando encontrarmos um em-
prego. Conseguido o emprego 
pensamos que encontrar uma 
casa é a solução dos nossos 
problemas, depois queremos a 

nos cursos de reiki 
sugere-se aos alunos que leiam 
os princípios regularmente, 
de preferência em voz alta, 
para que possam gravar es-
sas afirmações positivas no 
seu interior, mas é igualmen-
te importante, talvez ainda 
mais, reflectir sobre o seu 
significado.

 O japonês é uma língua 
complexa, até para os próprios 
japoneses, que, ao fim de al-
gum tempo no estrangeiro, 
têm que praticar a leitura e 
a escrita da sua língua natal 
para não a esquecerem. Não é, 
pois, de estranhar que existam 
várias traduções dos princí-
pios do reiki. A leitura atenta 
revela que todas apontam num 
mesmo sentido fundamental 
e é sobre este sentido que nos 
debruçaremos neste artigo.  
A versão dos princípios apre-
sentada é apenas uma das 
muitas possíveis.
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conflitos é muito maior.
O que fazer então para de-

senredar estas situações de 
conflito e resolver os debates 
de razões? Uma boa hipótese 
é encontrar uma solução 
de empate: «Olha, tu tens 
a tua maneira de pensar, eu 
tenho a minha e nenhum de 
nós vai mudar de ideias, por 
isso é melhor mudarmos de 
assunto, está bem?»

 
Não se preocupe

A preocupação é extrema-
mente prejudicial, gerando 
medo, ansiedade e falta de 
confiança. Os desafios pare-
cem-nos maiores do que são 
e sofremos antecipadamente 
quando nos preocupamos.

Claro que com toda a nossa 
atenção virada para o futuro é 
quase impossível não pensar-
mos: «E se eu não conseguir?» 
Começam aqui as preocu-
pações e a ansiedade, que é 
basicamente produzida pela 
antecipação (de catástrofes) 
em relação a uma situação. 
Ironicamente, essas situações 
que nos preocupam, muitas 
vezes nem chegam a verificar-
-se… Há uns anos, à saída 
de um exame na faculdade, 
recordo-me de uma colega 
com uma crise de nervos, 
antecipando não só que iria 
reprovar no exame, mas toda 
uma série de consequências 
negativas que daí viriam. 
Ali estivemos, um grupo de 
colegas, bastante tempo, a 
acalmá-la e a dar-lhe o apoio 
possível. Quando saíram os 
resultados, a chorosa cole-
ga tirou 15 valores! Este é 
um bom exemplo de como 

a maior parte das situa-
ções que nos preocupam 
existem… apenas na nossa 
cabeça! 

Para reduzir a preocupação 
observemos em cada situação 
apenas uma coisa: «O que 
posso fazer neste momento 
em relação a esta situação?» 
Quando o progresso de uma 
situação não depende de 
nós, procuremos desviar a 
nossa atenção para outros 
assuntos ou tarefas. Para que 
serve a preocupação? Bem, em 
termos concretos, para nada.

Sê grato
É importante sermos gratos 

por tudo o que a vida nos traz, 
pois todas as situações que 
vivenciamos trazem apren-
dizagens importantes para o 
crescimento pessoal. Ao dar-
mos graças por tudo o que 
temos, expandimos os nos-
sos corações e aumentamos 
a nossa alegria. Contudo, a 
simples observação mostra que 
as pessoas nunca tiveram tanto 
e sentiram que têm tão pouco. 
Consideramos um dado adqui-
rido ter saúde (até ao momento 
em que a perdemos), casa, 
comida, electricidade, água 
canalizada… e lamentamo-nos 
porque não temos os apare-
lhos tecnológicos de última 
geração (coisa praticamente 
impossível, aliás, porque saem 
diariamente novos modelos de 

tudo)… Ora bem, vamos recuar 
uns 50 anos em Portugal: a 
grande parte dos mínimos de 
conforto actuais não existia e 
as pessoas trabalhavam para 
garantir que tivessem comida 
na mesa. Quase todos se des-
locavam a pé e muitas pessoas 
nas aldeias andavam descalças 
(nas cidades, as pessoas tinham 
deixado de andar descalças, 
pois quem andasse descalço 
na rua era multado). 

Então, se pensarmos bem, 
vivemos uma vida de abun-
dância: temos fartura de comi-
da, roupa, casas confortáveis e 
até vários meios de transporte 
disponíveis. Temos muitos 
motivos para estarmos gra-
tos; só para dar um pequeno 
exemplo, temos vários pares 
de sapatos (sabe ao certo quan-
tos pares de sapatos tem?) e 

Vale a pena observar a nossa 
vida e fazer uma Lista de 
Gratidão

mudança positivat
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até sapatilhas e botas mui-
to confortáveis (refiro, por 
curiosidade, que o primeiro 
sapateiro que, no Oeste ame-
ricano, fez botas com uma 
forma diferente para cada pé, 
ficou famoso, pois as botas 
eram habitualmente cortadas 
iguais para os dois pés!). 

De onde vem então o senti-
mento de carência? Em grande 
parte da publicidade, que é 
a arte de nos convencer que 
necessitamos de um produto 
(que, às vezes, antes de ver-
mos anunciado nem sabíamos 
que existia) e que a nossa fe-
licidade global depende da 
sua aquisição. Então, se não 
temos o produto, falta-nos 
tudo e não podemos ser felizes, 
não é? Este efeito é conse-
guido através de associações 
mentais poderosas: o creme 
anti-rugas é usado por uma 
mulher lindíssima com rou-
pas e jóias luxuosas, um carro 
topo de gama, um palacete e 
um companheiro igualmente 
deslumbrante, etc. Contemos 
a quantidade de anúncios que 
vemos nos intervalos de um 
filme e torna-se fácil perceber 
porque podemos sentir-nos 
as pessoas mais carenciadas 
do mundo.

Vale a pena observar a nos-
sa vida e fazer uma Lista de 
Gratidão: apontar todas as 
coisas, porque podemos estar 
gratos – pois, se o fizermos 
com atenção, vamos ver que 
afinal há muitas coisas que 
temos de agradecer. 

 
Trabalhe 
honestamente

Este princípio, que aparece 
noutras formulações como 
‘cumpre os teus deveres’, 
alerta-nos para o valor do 
contributo que podemos dar 
à sociedade através do bom 
desempenho do nosso traba-
lho, com responsabilidade e 
uma atitude positiva. 

Quanto mais amor formos 
capazes de dar aos outros  
mais amor vamos atrair para  
a nossa vida

Até onde nos pode levar 
este princípio? Muito longe. 
Numa primeira leitura, todos 
sabemos e entendemos o que 
é ganhar a vida honestamente: 
fazer um trabalho ou prestar 
um serviço que tem valor e, 
por isso, é merecedor de uma 
remuneração, sem prejudicar 
ninguém. Todo o trabalho 
merece ser valorizado, pois 
contribui para o bem comum 
e podemos sentir-nos bem 
por fazermos a nossa parte, 
seja qual for o nosso traba-
lho, pois todos os trabalhos 
são igualmente necessários e 
importantes. Isto poderá ser 
a dimensão mais comum da 
honestidade, a que se pode 
ver num nível externo. Mas 
há um outro nível: a hones-
tidade interna, que consiste 
em sermos honestos connos-
co, pois podemos não estar 

a enganar os outros com o 
nosso trabalho, mas estarmos 
a enganar-nos a nós mesmos! 
Como? Por exemplo, fazer um 
trabalho de que não gostamos 
e até sabemos interiormente 
que não nos faz felizes, mas 
nem sequer querermos pen-
sar em mudar porque é bem 
pago! Com quem estamos 
a ser honestos neste caso? 
Com os outros? Sim, porque 
cumprimos todas as nossas 
tarefas o melhor possível.  
E connosco? 

 
Sê bondoso com  
os outros

Quanto mais amor formos 
capazes de dar aos outros, mais 
amor vamos atrair para a nossa 
vida. Numa altura em que se 
fala tanto da Lei da Atracção, 
este princípio é o seu activador 
por excelência. O processo é 

fácil de entender e até de pra-
ticar: dando amor aos outros 
eles tendem a responder na 
mesma vibração: dando-nos 
também amor.

Não é preciso ser missioná-
rio para praticar a bondade, 
podemos ser bondosos na 
nossa vida diária: connosco 
(sim, também temos que nos 
amar a nós mesmos), com os 
vizinhos, com os colegas de 
trabalho, com as pessoas com 
quem nos cruzamos no dia-a-
-dia, conhecidas ou desconhe-
cidas. Muitas vezes, o simples 
acto de sorrirmos para alguém 
que encontramos é capaz de 
transformar inteiramente o 
dia dessa pessoa e nós tam-
bém somos beneficiados, pois 
quanto mais projectamos a 
energia do amor mais ela se 
reflecte na nossa direcção 
e na dos outros, gerando- 
-se uma corrente de amor e 
alegria que se estende a todo 
o Universo. 

(*) Mestre de Reiki  
e Psicóloga
reiki.saracardoso@gmail.com

Z

38-41 Sara Cardoso.indd   41 16-09-2010   14:50:33



42  ZEN ENERGY  Outubro 2010

José Lupi *

sensaçõestMundo tridimensional

Dominar as emoções em
3 dimensões

e com os sinais do caminho, 
através das ideias e da sua 
expressão, processadas nos 
nossos chakras (expressão, in-
tuição e sintonia) e do processo 
de conexão emocional onde 
as ideias se ligam às emoções, 
criando uma poderosa força 
de criação que leva à mate-
rialização garantida, a nível 
dos três últimos chakras: o 
eu, a criação e a segurança.  
É o primeiro eixo.

Criar, materializar, 
concretizar

Criar, materializar, concre-
tizar, necessita, fundamen-
talmente, da força motora da 
emoção (E-Motion = energia 
em movimento). Assim, as 
ideias geradas nos chakras 

Como funciona o ser humano e como 
uso isso na vida para ser feliz?!
Dominar as emoções, como o 
cocheiro que domina o cavalo, 
necessita de sensibilidade e de 
consciência especial, que nos permita 
manter um nível óptimo de cada 
emoção e da sua força motora, 
sem a deixar derrapar para níveis 
prejudiciais em que nos tornamos 
menos humanos conscientes e mais 
seres instintivos primários.

viver segundo o ca-
minho da ‘atitude útil’; entre 
todas as opções de reacção 
eu posso sempre, ‘conscien-
temente’, escolher aquela que 
mais me aproxima do meu 
objectivo. 

Só tenho que introduzir no 
meu processo de escolha uma 
passagem pelo neocórtex – a 
zona mais moderna do cérebro 
que me permite racionalizar 
as opções – entre o ‘impulso 
emocional’ e a acção desenca-
deada… A escolha é minha.

Num mundo tridimensio-
nal necessitamos de 3 eixos 
ou 3 dimensões para nos 
referenciarmos.

Viajar da pineal às gónadas 
leva-nos do processo de sin-
tonização, com a nossa missão 
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Criar, materializar, 
concretizar, necessita, 
fundamentalmente, da 
força motora da emoção

superiores, ao conectarem 
com esta energia ao nível do 
coração, criam a dinâmica que 
lhes permite materializarem os 
projectos.

No segundo eixo, saio de 
mim, para me debruçar sobre 
o que me prende e me apoia, o 
que me limita as coisas, pessoas 
e situações que condicionam 
o meu livre arbítrio, valo-
res, arquétipos e padrões de 
comportamento, aprendidos 
ou herdados, que rodeiam e 
controlam as nossas respostas 
inconscientes que no dia-a-
-dia moldam o nosso futuro 
imediato e a prazo.

 Leva-nos à ‘visão de Deus’, 
tomar consciência com uma 
visão do alto, desprendida da 
trama de interconexões e inter-
-relações humanas, familiares, 
sociais, profissionais, entre as 

principais tribos a que per-
tencemos, e permite detectar 
as disfunções que implicam 
os bloqueios de energia vital, 
permitindo reorganizar esta 
trama no sentido da libertação 
das co-dependências mútuas 
como via da liberdade indi-
vidual.

Associada ao estudo do 

nosso grupo de arquétipos 
e o arquétipo que em cada 
momento nos controla, com 
os seus lados sombra e luz de 
inimigo a acompanhar, per-
mite, através de Constelações 
Arquetípicas, tornar funcional 
e de apoio o que antes nos 
limitava.

Por fim, o terceiro eixo 
trata dos instrumentos de 
intervenção e interpretação 
multidimensional, integran-
do os quatro níveis de saúde 
e bem-estar:

As Tecnologias Quânticas, 
cujos factores comuns que 
garantem o sucesso e a po-
pularidade crescente destas 
tecnologias, são além do custo 
reduzido:
 Rapidez e eficácia poten-

cialmente imediata;
 Sem efeitos secundários 

potencialmente nocivos;
 Baseados numa avaliação 

energética (termómetro tam-
bém é termografia), apoiada 
por instrumentos de interpre-
tação e/ou intervenção.

Separamos aqui as tecno-
logias de aplicação directa 
ou diferida, e as tecnologias 

Soft (EFT, EMDR, SAF, PNL, 
Constelações arquetípicas), 
e Hard.

No caso das tecnologias 
Hard, baseadas em máquinas, 
elas incluem duas componen-
tes essenciais: os sensores de 
medição e os programas de 
avaliação e intervenção, muitas 
vezes baseados em sistemas de 
IA (Inteligência Artificial).

Com uma óptica de pré- 
-diagnóstico ou orientação 
de diagnóstico mais dirigidas 
a médicos e profissionais de 
saúde e utilizando um enfoque 
orgânico e fisiológico, associa-
do às patologias avaliadas, ou 
com um enfoque mais holís-
tico, integrando a avaliação 
dos processos pessoais a nível 
físico, emocional, mental e 
energético (BiolaserPRO, ION 
Psico-fisiológico, SCIO), tecno-
logias disponíveis nas clínicas 
Neuro Quantum.

(*) Eng, ND, Master of Scien-
ces 
912288669
jjlupi@jjlupi.com
www.neuroquantum.net 
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Reencontro 
com a nossa 
'verdade' 
interior

O controlo das 
emoções

Ruth Fairfield *

plano emocionalt

Nascemos para 
uma programação 
estereotipada 
pela sociedade, 
de imagens 
standard do 
género masculino 
e feminino.
Devido a este 
condicionamento, 
vamos crescendo 
e suprimindo em 
nós a energia 
complementar 
ao nosso género 
e que não é 
socialmente aceite.

h
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homem e mulher 
são ensinados a programar os 
seus comportamentos emocio-
nais e a sua manifestação pela 
forma redutora e limitativa que 
a sociedade aprova. 

O princípio feminino é a 
matriz do corpo emocional e, 
desde que nascemos, somos 
encorajados pelo exterior a 
ser... sentir... pensar... agir..., 
em conformidade com es-
ses estereótipos socialmente 
aceites. 

Na verdadeira condição e 
plenitude do ser, feminino 
e masculino são pólos com-
plementares que nos devol-
vem a manifestação da nossa 
identidade.  

A perda progressiva com o 
plano emocional receptivo, o 
lado feminino, interiorizado, 
com o sentir que nasce do 
silêncio, tem sido a responsável 
pelo desequilíbrio do corpo 
emocional, projectando no 
consciente emocional ima-
gens repressivas e condicio-
nadoras, quer pela supressão  
ou expansão desequilibrante 
das emoções.

Vamos criando ‘máscaras’ 
que ocultam a verdadeira 
matriz da emoção. Essas 
sub-personagens da nossa 
identidade vão recriando 
vida deturpada às emoções 
que estão verdadeiramente 
na origem da matriz do corpo 
emocional. Co-criando a cada 
momento um ‘guião’ para a 
história que gostaríamos que 
correspondesse ao happy 
ending da nossa interacção 
com o mundo exterior e onde 
estão, a cada momento de in-
teracção, reflectidas as nossas 
emoções. 

Deixar as máscaras 
para trás

O plano emocional, o mun-
do do sentir, é de exclusivida-
de e individualidade inerente 
àquele ser único. Resgatar a 
verdadeira liberdade de ser, de 

nos permitirmos vivenciar as 
nossas emoções e sentimentos, 
para que equilibremos a vida 
em nós e em manifestação com 
o exterior, requer despirmo- 
-nos dessas máscaras. 

É a via do reencontro com a 
nossa ‘verdade’ interior... Mer-
gulharmos no plano do sentir 
em nós, não condicionado 
pelo que, inconscientemente, 
projectamos e que esperam de 
nós, requer ousarmos iniciar 
a viagem do olhar interior..., 
onde nos vamos reconstruindo 
pela desidentificação estereo-
tipada pela sociedade família 
e colectiva, mais abrangente 
onde estamos inseridos. 

Nessa viagem, nesse mer-
gulho, o objectivo é a vul-
nerabilidade, a exposição, 
onde medos e inseguran-
ças são enfrentados por um 
plano emocional despido 
de qualquer máscara. Tor-
narmo- -nos vulneráveis à 
verdadeira matriz das nossas 

emoções, transportando-nos à 
pacificação, ao equilíbrio entre 
o mundo interior, assumido 
pelo processo de individuação  
e a sua interacção com o mun-
do exterior. 

A integração dos princí-
pios masculinos e femininos 
que se manifestam na nossa 
personalidade devem ser re-
programados a partir de um 
centro interno (o feminino 
em nós), e que se projecta 
para o exterior (o masculino 
em acção) em consciência de 
voltar a Ser.

É numa vivência dual que 
processamos esta emanação, 
invertendo o sentido inicial-
mente programado, formatado, 
onde condicionamos a nossa 
condição a um corpo físico, 
psíquico e emocional, a uma 
forma redutora de nós, onde 
deixámos em suspensão no 
inconsciente o nosso Ser em 
plenitude.

Através da viagem da vulne-

rabilidade emocional e psíquica, 
accionamos as funções masculi-
nas e femininas em nós, a nossa 
identidade circula livremente  
a partir da percepção interior 
com a interacção exterior.

O Mundo Interior move-se 
sem bloqueios, o Ser irradia 
em Consciência a sua ver-
dadeira Essência, através da 
fusão complementar feminino 
e masculino.

Feminino como manifesta-
ção da receptividade interior...
Masculino como irradiação do 
poder de iniciativa e criativida-
de em acção... A fusão é a pura 
manifestação da inspiração 
em acção... 

(*) Astróloga
Dá consultas de Astrologia 
Transpessoal, Familiar e  
Relacional no b’chill out.
214 440 759 
www.bchillout.com 

Z
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saborestmensagem de luzt
As ‘Mensagens de Luz’ são respostas e comentários que Jesus tem vindo a ditar e 

Alexandra Solnado a publicar na sua trilogia dos livros LUZ. Com uma precisão  
certeira e reveladora, estas mensagens ajudam-nos a lidar melhor com todas  

as dificuldades do nosso dia-a-dia. Não perca!

As emoções são a base do espírito. Uma 
pessoa que não sabe chorar, nunca saberá 
rir.
Uma pessoa que julga as suas emoções, 
rotulando-as de desajustadas ou de 
inoportunas, que consciência terá para 
reconhecer os seus sonhos?
Só uma pessoa que respeita 
incondicionalmente o que sente é que 
poderá reconhecer qualquer manifestação 
emocional determinante para o ajustar do 
seu caminho.
Vocês perguntam-me:
Qual a minha missão?
Qual o compromisso que eu fiz com o céu 
antes de encarnar?
Estou a conseguir cumpri-lo?
E depois tentam elevar-se para terem acesso 
a essa informação.
Há uma coisa que eu vos quero dizer.
Sem as emoções desbloqueadas, 
transparentes e livres, vocês até podem 
elevar-se, até podem vir cá acima, mas não 
irá adiantar grande coisa.
Sem as emoções a fluírem livres através do 
vosso sistema energético, nada de relevante 
irá acontecer nas vossas vidas.
As vossas emoções são a prioridade das 
prioridades.
Uma pessoa que sente algo, e em vez de 
deixar sair essa emoção, pelo contrário, 
prende-a e tapa-a, desejando que nada 
tivesse acontecido, desejando que ela se 
vá para sempre, para não a importunar 
mais, para não a lembrar nunca de que há 
desgostos que não foram chorados, lutos 

Emoções
ainda por fazer…
Essa pessoa deseja ardentemente que a 
vida seja apenas um mar de rosas sem um 
espinho para a ensombrar…
Essa pessoa ainda não compreendeu nada.
Não compreendeu que tudo é dual, os 
opostos são uma realidade, quem não 
vivenciar cada uma das suas tristezas, terá 
muita dificuldade em vivenciar qualquer 
alegria.
Quem não consegue emocionar-se é 
porque demitiu o sentir, e sem sentimento 
nada tem significado. E a vida é feita de 
significados.
Não só de trabalho, dinheiro e matéria.
Quem consegue percepcionar o significado 
das coisas, vive muito melhor.
Sabe o que está aí a fazer…
Sabe o que causa cada acontecimento e o 
que aprender com ele. Sabe porque cada 
perda aparece, e o que fazer para evitar que 
mais perda se aproxime.
Consegue amar cada coisa que faz e cada 
pessoa com quem interage. Sabe que um 
minuto apenas é o suficiente para promover 
o despertar, e que esse minuto é mágico e 
não pode ser desperdiçado.
Quem sente, sonha.
Quem sonha, vive.
Quem vive, aprende.
Quem aprende, evolui.
Quem evolui, vem mais depressa para  
perto de mim.

JESUS
‘MUITO MAIS LUZ’ 

Pergunte, o Céu Responde

Z

Alexandra Solnado www.alexandrasolnado.com

Caso deseje receber semanalmente e de forma gratuita por e-mail as ‘MENSAGENS DE LUZ’ de Alexandra 
Solnado, envie um e-mail em branco para mensagemdeluz@getresponse.com

LUZ ON-LINE – Gratuito
Experimente o novo sistema interactivo que lançámos para que todos possam consultar gratuitamente, via on-line, as mensagens 

do Livro Luz. Faça a sua pergunta, receba a sua resposta e… partilhe a experiência.
Visite o site www.alexandrasolnado.com/consulta
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Casa dos Poços  
– Turismo Rural

4. CHAKRA CARDÍACO
VERDE  CORAÇÃO  AR  AMOR INCONDICIONAL  QUARTZO ROSA  YAM  ROSAemoção

Situada em Vilar 
Torpim, Guarda, a Casa 
dos Poços, habitação 
de turismo em espaço 
rural, surge como 
um espaço único, 
encantador e  
muito relaxante, 
revelando todo  
o imaginário de um 
interior campestre  
a descobrir.
Texto: Tânia Martins
Fotos: Alberto Alves

uma estadia inesquecível. Para 
animar a sua estada o hóspede 
tem à disposição uma sala de 
jogos com bar, espaços de lazer 
e de relaxamento, como por 
exemplo, sauna, jacuzzi, ba-
nho turco e uma piscina exte-
rior aquecida. Tudo a pensar 

históricas, os castelos e toda 
a secularidade presente. A 
produção própria de azeite 
biológico, as amendoeiras em 
flor, os vinhos e a gastrono-
mia da região tornam também 
este espaço e região de visita 
obrigatória.

Actividades 
disponíveis

Com dez quartos temáticos 
completamente equipados, três 
deles são duplos, seis de casal 
e um para pessoas com mo-
bilidade reduzida, a Casa dos 
Poços tem tudo para lhe dar 

Um lugar 
de paragem  
obrigatória

em pleno meio ru- 
ral, de uma riqueza turís-
tica inesquecível, este espaço, 
inaugurado em Julho deste 
ano, permite um contacto mais 
próximo com as populações, 
usos e costumes, além da 
proximidade com as aldeias 

Espaço Zen Sala de Estar Piscina e jardim
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na harmonia do corpo e da 
mente. Para o dia ficar ainda 
mais perfeito nada melhor do 
que um passeio pedestre, de 
bicicleta pela região ou, se 
preferir, passeios de barco 
no Douro. Se é amante dos 
animais não pode perder os 
incríveis passeios de burro e 
observação de aves. Se, pelo 
contrário, tem espírito de 
aventureiro é impossível ficar 
indiferente às actividades de 
outdoor, como por exemplo, 
tiro ao arco e com zarabata-

na, paintball, orientação e 
peddy-paper. 

Degustação
Se é apreciador da maioria 

das iguarias, então este é o 
local certo. Tanto a Casa dos 
Poços como os restaurantes 
da região são detentores de 
uma gastronomia de ‘chorar 
e comer por mais’. 

Costuma dizer-se que o 
pequeno-almoço é a refei-
ção mais importante do dia. 
A pensar nisso, a Casa dos 

Poços serve a todos os hós-
pedes deliciosos e irresistíveis 
sabores tradicionais. Janta-
res apenas com marcação 
prévia.

Relaxe
Depois de um dia em pas-

seio, passe algumas horas a 
descontrair e a relaxar no 
‘Espaço Zen’, um dos luga-
res mais relaxantes da Casa. 
Se preferir, poderá também 
ficar na Sala Comum, ver um 
pouco de televisão, ler ou até 

refúgio

Preços e 
reservas
Preços de 85 a 130  
(consoante a época e os 
quartos)
Reservas com 48h de 
antecedência por e-mail 
ou telefone:

Tel: 271 377 034 
/ 964 073 033 / 965 513 661 
E-mail: geral@
casadospocos.net
Site: www.casadospocos.net

Morada: Poços de Vilar 
Torpim
Rua do Meio, nº 3
6440-281 Vilar Torpim 
Figueira de Castelo Rodrigo, 
Guarda

confraternizar com os outros 
hóspedes. Mas, o melhor é 
mesmo comprovar tudo pelos 
seus próprios olhos. 

Vilar Torpim
Situada a 60km da Guarda e a 9km 
a Sudoeste da sede do Concelho, 

Figueira de Castelo Rodrigo, na 
margem direita da ribeira de Avelar, 

afluente do Rio Côa. Em termos 
monumentais destaca-se a Igreja 

Matriz e o Solar dos Saraivas, o lagar 
e a ponte velha, as várias fontes, as 
capelas de Santo António, de Santo 

Antão e de São Sebastião.

Z

Fachada principal 
da casa

Quarto MarmeloQuarto Cereja

Sala comum

Quarto Laranja
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O Teatro Dinâmico é uma técnica de representação espontânea. Esta técnica 
permite às pessoas verem as situações de diferentes perspectivas para lhes dar 
uma compreensão mais rica da realidade. 

«A realidade escondida 
por detrás de qualquer 
emoção ou situação»

Teatro Dinâmico

Texto: Tânia Martins
Fotos: Rita Alves, Maria Alves Ramunni 
e arquivo

O que é o Teatro 
Dinâmico?

Segundo Mark Wentworth, 
fundador da Escola Colour for 
Life e um dos criadores do 
Teatro Dinâmico em Portugal 
«através desta técnica todos 
têm a oportunidade para re-
presentar o potencial, para se 
tornarem qualquer coisa. Para 

Com o Teatro Dinâmico é 
possível auxiliar as pessoas de 
forma a ajudá-las a lembrarem-
-se de como é sonhar

se poder fazer Teatro Dinâmico 
precisamos de um director, ac-
tores e um assunto a explorar. 

O assunto pode ser individual 
ou global. Já foi usado para 
melhorar dinâmicas pessoais, 

através destes mé-
todos expressivos e com uma 
maior consciência do corpo e 
das histórias que o habitam, 
é-nos possível adquirirmos 
uma maior espontaneidade 
no mundo, relacionamentos 
mais saudáveis com os outros 
e connosco, enfim, uma maior 
alegria por estarmos vivos. 

5. CHAKRA LARÍNGEO
AZUL CLARO  GARGANTA  ÉTER  COMUNICAÇÃO  ÁGUA MARINHA  HAM  EUCALIPTOequilíbrio
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familiares ou comunitárias; 
desbloquear situações de 
negócios e explorar o poten-
cial artístico e criativo». O 
director gere o assunto, permi-
tindo que este se desenvolva, 
pois ele sabe como mover a 
história para que se chegue a 
uma resolução. Para os actores 
não é necessária qualquer 
experiência, apenas vontade 
de participar. Os actores ofere-
cem a sua experiência de vida, 
que partilham de uma forma 
intuitiva e espontânea em cada 
papel que representam. 

Uma das características úni-
cas do Teatro Dinâmico é o fac-
to de que os actores não sabem 
o papel que estão a representar 
até ao final da história, o que 

lhes dá a possibilidade de se 
sentirem mais livres nos papéis 
e na forma de se expressarem, 
libertando-se de qualquer ideia 
pré-concebida, tanto da histó-
ria/assunto, como dos papéis 
a representar. As personagens 
que os actores representam 
também lhes dão a oportuni-
dade de sentirem e assumirem 
partes deles próprios que pre-
cisam de ser despertadas.

«Dentro do Teatro Dinâ-
mico, acreditamos que cada 
indivíduo é parte da grande 
comunidade e é essa interacção 
e partilha de experiências que 
torna possível o trabalho ser fei-
to. Esta técnica é a ponte entre 
cada um e todos, mostrando e 
revelando o assunto da histó-

Testemunhos
«O Teatro Dinâmico é mesmo como um livro fascinante. Abrimos uma página, ou lemos um capítulo e ficamos tão 
interessados que não conseguimos parar de ler, nem conseguimos acreditar que esse livro começa a tornar-se melhor e 
ainda mais excitante, mas é o que acontece. E então, não o largamos mais, e temos vontade de escrever mais capítulos e 
partilhá-los com toda a gente. Não aguentamos esperar para contar a todos os nossos amigos o quão bom é.
O Teatro Dinâmico tem que ser experienciado, não há palavras!»
Estudante de Teatro Dinâmico

 «Para mim, que já visitei alguns dos estados da minha mente, experienciar o Teatro Dinâmico foi uma agradável e 
entusiasmante surpresa. O método é muito interessante e, principalmente, por ter percebido que não é invasivo... para mim, 
é importante tomar consciência das coisas, mas não de uma forma louca e confusa, daí perceber que tratamos da alma e 
que será ela que nos vai fornecer o ‘material’ para trabalhar internamente o que precisamos naquele momento.  
É simplesmente genial.
Quando senti que estava a fazer uma regressão espontânea, coisa que nunca me tinha acontecido senão em sonho, foi 
como um sonho. A verdade é que estar dentro do ventre materno é uma tal sensação, estar naquele estado de consciência 
que nos permite explorar os sentimentos, acções e reacções, é um processo tão complexo mas simplificado por este 
método. Senti a energia da minha mãe, a minha própria energia, os pensamentos vinham à velocidade da luz, alguns 
confundiam-me, mas quando as terapeutas me ajudavam a centrar na questão era claro. Foi uma experiência gratificante, 
de grande aprendizado e de fé. Acreditei nela, porque senti na minha própria pele, depois tomamos consciência ‘daquele 
problema’, que podemos ajudar a sermos ainda mais felizes ao percepcionar e aceitar, retribuir e deixar fluir. Agora tento 
dar a importância que cada coisa tem na realidade. Esta teve muita!»
Participante num workshop de um dia de Teatro Dinâmico

«Eu nunca fiz um trabalho tão profundo e poderoso e, apesar disso, ao mesmo tempo, diverti-me imenso.»
Participante num workshop de Teatro Dinâmico

Através da técnica do 
Teatro Dinâmico ajudamos 
as pessoas a lembrarem- 
-se e a conhecerem o seu 
máximo potencial

técnica terapêutica
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técnica terapêuticat
ria de todas as perspectivas», 
explica Mark.

«Em cada nação há feridas 
para curar

Em cada comunidade há 
trabalho para ser feito
E em cada coração há o 
poder para o fazer»

Marianne Willimason

Objectivo do Teatro 
Dinâmico

O principal objectivo do 
Teatro Dinâmico é dar a ima-
gem o mais verdadeira possível 
da realidade. «Uma das coi-
sas mais importantes que as 
pessoas sentem que ganham 
no Teatro Dinâmico é uma 
imagem mais completa da 
sua situação ali retratada, 
libertando-as da perspectiva 
limitada que tinham, permi-
tindo-as, assim, verem o que 
é necessário ser feito.

Deste modo, permite-se aos 
actores a liberdade de expressão 
através de cada personagem. 
O actor beneficia, exploran-
do e integrando aspectos por 

desenvolver da sua própria 
psique. Com tal liberdade de 
expressão é possível existir 
uma maior compreensão da 
dinâmica da história», garante 
Mark Wentworth.

Além disso, através do Tea-
tro Dinâmico pretende-se 
manter tudo simples e o 
mais descomplicado pos-
sível. «Usando a forma de 
representar e de contar his-
tórias é possível as pessoas 
relembrarem-se da simpli-
cidade da infância, quando 
tudo era possível, bastava, 
simplesmente, imaginar. Por 
exemplo, uma cadeira podia, 
de repente, ser transformada 

num castelo ou numa nave 
espacial», conclui.

Destinado a todas 
as idades

O Teatro Dinâmico é adequa-
do a qualquer idade, «já tra-
balhámos com pessoas dos 
7 aos 70 anos. Todos temos 
a capacidade de representar, o 
que acontece é que, por vezes, 
como adultos, esquecemo-nos 
de como o fazer. No Teatro 
Dinâmico, ao mesmo tempo 
que fazemos um trabalho pro-
fundo, a transformação começa 
a acontecer, havendo sempre 
lugar para o divertimento e 
riso, um comentário habitual 
que recebemos acerca do Teatro 
Dinâmico», conta o fundador 
da Escola.

Transformar medos, 
raivas e desgostos 
em pedaços belos e 
simbólicos

O Teatro Dinâmico é uma 
técnica que mostra a reali-
dade escondida por detrás 
de qualquer emoção ou si-
tuação. «Quando a pessoa 
está com raiva precisamos de 
explorar a causa, pois a raiva é 

Uma técnica aplicada em empresas
Uma empresa também tem um padrão e um fluir e é quando este fluir bloqueia que 
presenciamos a experiência da dificuldade de um negócio ou de uma empresa a 
actuar. «A beleza do Teatro Dinâmico é que qualquer coisa pode tomar lugar no assunto 
da história, portanto, observar um actor a representar os ‘clientes’ e vê-lo a virar costas e 
a andar no sentido oposto do actor que está a representar o ‘novo produto’, é algo muito 
revelador para a empresa, tendo em conta que os actores não sabem quem ou o que 
estão a representar. Um negócio tem um relacionamento com todos e com tudo a que 
está ligado se algum destes relacionamentos for quebrado ou ficar bloqueado no fluir 
natural. Os problemas do dia-a-dia começam a manifestar-se muito rapidamente. O Teatro 
Dinâmico oferece a resolução de conflitos e formas de avançar para um local de trabalho 
mais efectivo e feliz», revela Mark.

50-55 Teatro Dinamico.indd   52 16-09-2010   15:03:48



 Outubro 2010  ZEN ENERGY  53

Teatro Dinâmico: criado em Portugal, em 2003
Desde a sua primeira apresentação, em 2006, no Reino Unido, o Teatro Dinâmico tem 
crescido e sido mostrado e ensinado por todo o mundo. 
Esta técnica foi criada em Portugal, em 2003, por Mark Wentworth, fundador da Escola 
Colour for Life e por Filipe de Moura, terapeuta. Ambos com o desejo e a vontade de 
marcar a diferença no mundo. Filipe, através do seu amor pela música e interpretação, 
e Mark, com a sua experiência e sabedoria na cor e também o amor pela interpretação 
e pela narrativa. É esta mistura ecléctica que faz do Teatro Dinâmico especial. Rita Alves, 
terapeuta, é a representante da técnica trazida para Portugal.

Como tudo começou
Esta técnica permite a qualquer um dos envolvidos liberdade de expressão, o que é algo 
que poucas pessoas têm, hoje em dia. Rapidamente começou a espalhar-se à volta do 
mundo através do conhecimento por parte das pessoas, dos benefícios desta técnica 
simples mas, ao mesmo tempo, complexa, e que permitiu às mesmas explorarem e 
conhecerem-se a elas próprias, de várias formas. «Observar e experienciar uma senhora 
de 60 anos a relembrar-se do seu primeiro amor é comovente apenas como conceito, mas 
testemunhar isso em acção e ver lágrimas de alegria, tristeza por um amor perdido, toca 
até o mais frio dos corações. Foi a compaixão, e a generosidade amorosa por cada um e 
pela história que ajudou o Teatro Dinâmico a crescer tão rapidamente, por todo o mundo. 
Também numa era em que as nossas comunidades quase se esqueceram como sorrir e 
divertirem-se em conjunto, o Teatro Dinâmico recorda-nos que quando nos juntamos pela 
história de uma pessoa, de facto, estamos a juntar-nos por todas as nossas histórias, e, nesse 
momento, podemos deixar as nossas máscaras cair e revelar os nossos verdadeiros seres, 
podemos experienciar e sentir a alegria de ser e o riso que partilhamos juntos passa a ser 
uma infecção saudável e os efeitos colaterais de fazer Teatro Dinâmico», confessam os 
interlocutores.

uma reacção, um sintoma de  
algo mais. 

As emoções são um pouco 
como o clima. Por vezes, uma 
pessoa, no seu dia-a-dia, pode 
esquecer-se que por detrás das 
nuvens cinzentas está sempre 
o Sol. No Teatro Dinâmico 
ajudamos as pessoas a relem-
brarem-se do Sol. Pode mesmo 
ser dito que através da técnica 
do Teatro Dinâmico ajudamos 
as pessoas a lembrarem-se e 
a conhecerem o seu máximo 
potencial, ajudamos as pessoas 
a saírem do seu papel normal 
e a explorarem papéis que elas 
podem representar na sua vida. 
Se, por qualquer razão, as emo-
ções ficarem bloqueadas, elas 
podem causar, eventualmente, 
disfunções no dia-a-dia, seja 
sob a forma de uma depressão 
ou sob a forma de um sintoma 
físico. Há muitas pesquisas, 
hoje em dia, para mostrar a 
causa e o eventual efeito nega-
tivo das emoções não expressas 
ou mesmo sonhos de vida não 
realizados», revela Mark.

Esta técnica permite  
a qualquer um dos 
envolvidos liberdade  
de expressão

Com o Teatro Dinâmico é 
possível auxiliar as pessoas de 
forma a ajudá-las a lembrarem-
-se de como é sonhar. Para 
algumas pessoas, apenas sentar 
e falar acerca das suas frustra-
ções ou dos problemas das 
suas vidas não funciona, elas 
precisam de algo mais envol-
vente e mais activo. O Teatro 
Dinâmico é uma técnica que 
envolve acção, e fazê-lo como 
um meio de explorar e saber 
qual é a dinâmica escondida 
por detrás da questão apresen-
tada e, em seguida, mostrando 
um caminho em frente é uma 
forma de mudar.
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técnica terapêuticat

Criadores e representantes do Teatro 
Dinâmico
Mark Wentworth trabalha e estuda desenvolvimento pessoal há 23 anos e as suas bases 
são a psicologia da cor, o Deep Memory Process e o xamanismo. Mark é o fundador 
da Escola Colour for Life onde ensina a psicodinâmica da cor e o desenvolvimento 
pessoal. No Reino Unido já trabalhou em rádio e televisão apresentando programas sobre 
desenvolvimento pessoal através da cor e também foi consultor de várias agências de 
marcas. O seu extenso conhecimento em drama, desenvolvimento pessoal e xamanismo 
ajudaram-no a criar o Teatro Dinâmico. A sua ligação com o drama vem dos tempos em 
que trabalhou em cinema e teatro. Desde então, ensina o Teatro Dinâmico na Europa, 
nos E.U.A., bem como no médio e extremo Oriente e apresenta a técnica em diversas 
conferências mundiais onde se promove trabalho e a ajuda comunitária. Mark é a 
inspiração por detrás do Dynamic Heart Project.  

Filipe de Moura é um tenor clássico que sempre se interessou por vários aspectos da vida 
e da sociedade, por diferentes formas de expressão, fazendo parte de organizações 
comunitárias desde muito novo. Estudou música, marketing e psicodinâmica da cor.  
A trabalhar com Mark desde 2002, Filipe deu uma contribuição importante na criação 
do Teatro Dinâmico, sugerindo que o actor não deveria saber qual a personagem que 
estava a representar, de forma a evitar ideias pré-concebidas. Isto passou a ser um aspecto 
essencial quando Mark e Filipe estavam a representar numa história da qual faziam parte. 
Hoje, Filipe conjuga a sua carreira musical com o desenvolver e ensinar o Teatro Dinâmico 
em diferentes partes do mundo.

Rita Alves é formada em artes gráficas, passando pela gestão de uma empresa própria 
ligada ao design. Interessou-se pela terapia regressiva, acabando por fazer a formação em 
Terapia Regressiva − Processo de Memória Profunda DMP®, com o Professor Roger Woolger, 
reiki, shiatsu, xamanismo, cozinha vegetariana, até chegar ao Teatro Dinâmico,  
e mudar completamente de área. Neste momento facilita sessões individuais e workshops 
de Teatro Dinâmico.

passado, que parecem continuar 
a afectá-las no aqui e agora, 
assim, podemos entender que 
parte destas pessoas não se 
estão a mover e a fluir», ex-
plica Mark.

Cada movimento e acção 
que fazemos criam um deter-
minado padrão. «No Teatro 
Dinâmico damos vida e actua-
mos esses padrões quando 
podemos observá-los em acção 
e vemos a forma e o movi-
mento, adquirimos um maior 
potencial para os alterar por 
outros mais eficazes e fáceis 
de fluir. Não só observamos 
o movimento, mas também 
lhe damos uma voz, e é aqui 
onde a liberdade de expressão 
e a sabedoria do actor entram 
na peça. Observar alguém a 
representar a sua própria 
forma de estar chateado no 
trabalho, por exemplo, é inte-
ressante, esclarecedor e, por 
vezes, muito divertido, mas 
ouvir que essa chatice é, na 
verdade, triste por não se sentir 
completo, não só é profundo, 
mas desperta algo no interior 
da pessoa que, a partir desse 
momento, traz esperança e 

Conseguir a tão 
desejada mudança

A vida é movimento, temos 
sempre o sentido de andar em 
frente, seja nos nossos pensa-
mentos ou nas nossas acções. 
Sonhamos acerca do futuro e 
em como a vida irá ser algum 
dia, sabemos com toda a certe-
za que nos movemos no tempo 
pela forma como os nossos 
corpos se desenvolvem desde a 
infância até à idade adulta. «A 
vida está em constante acção e 
reacção, movimento de causa 
e efeito. Se, de alguma forma, 
esse movimento é alterado ou 
desacelerado, ou, até mesmo,  
capaz de parar tudo, os pro-
blemas ocorrem. Ouvimos 
as pessoas falarem acerca de 
situações que as afectaram no 
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técnica terapêuticat
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do Teatro Dinâmico, sugerindo que o actor não deveria saber qual a personagem que 
estava a representar, de forma a evitar ideias pré-concebidas. Isto passou a ser um aspecto 
essencial quando Mark e Filipe estavam a representar numa história da qual faziam parte. 
Hoje, Filipe conjuga a sua carreira musical com o desenvolver e ensinar o Teatro Dinâmico 
em diferentes partes do mundo.

Rita Alves é formada em artes gráficas, passando pela gestão de uma empresa própria 
ligada ao design. Interessou-se pela terapia regressiva, acabando por fazer a formação em 
Terapia Regressiva − Processo de Memória Profunda DMP®, com o Professor Roger Woolger, 
reiki, shiatsu, xamanismo, cozinha vegetariana, até chegar ao Teatro Dinâmico,  
e mudar completamente de área. Neste momento facilita sessões individuais e workshops 
de Teatro Dinâmico.

passado, que parecem continuar 
a afectá-las no aqui e agora, 
assim, podemos entender que 
parte destas pessoas não se 
estão a mover e a fluir», ex-
plica Mark.

Cada movimento e acção 
que fazemos criam um deter-
minado padrão. «No Teatro 
Dinâmico damos vida e actua-
mos esses padrões quando 
podemos observá-los em acção 
e vemos a forma e o movi-
mento, adquirimos um maior 
potencial para os alterar por 
outros mais eficazes e fáceis 
de fluir. Não só observamos 
o movimento, mas também 
lhe damos uma voz, e é aqui 
onde a liberdade de expressão 
e a sabedoria do actor entram 
na peça. Observar alguém a 
representar a sua própria 
forma de estar chateado no 
trabalho, por exemplo, é inte-
ressante, esclarecedor e, por 
vezes, muito divertido, mas 
ouvir que essa chatice é, na 
verdade, triste por não se sentir 
completo, não só é profundo, 
mas desperta algo no interior 
da pessoa que, a partir desse 
momento, traz esperança e 

Conseguir a tão 
desejada mudança

A vida é movimento, temos 
sempre o sentido de andar em 
frente, seja nos nossos pensa-
mentos ou nas nossas acções. 
Sonhamos acerca do futuro e 
em como a vida irá ser algum 
dia, sabemos com toda a certe-
za que nos movemos no tempo 
pela forma como os nossos 
corpos se desenvolvem desde a 
infância até à idade adulta. «A 
vida está em constante acção e 
reacção, movimento de causa 
e efeito. Se, de alguma forma, 
esse movimento é alterado ou 
desacelerado, ou, até mesmo,  
capaz de parar tudo, os pro-
blemas ocorrem. Ouvimos 
as pessoas falarem acerca de 
situações que as afectaram no 
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Consultas
Lisboa 
Mark Wentworth: 916026373 / mark@dynamictheatre.com
Filipe De Moura: 912526758 / filipe.demoura@yahoo.com
Penafiel e Porto
Rita Alves: 919872983 / ritajsalves@gmail.com / www.casacomvida.blogspot.com
Anabela Faucher: 964364819 / anabelafaucher@hotmail.com

Saiba mais em www.dynamictheatre.com

Workshops  
a decorrer 
Workshops experienciais 
regulares a decorrer em Penafiel 
e noutros espaços de terapias por 
todo o país.
No final de Outubro inicia, em 
Portugal, o curso para formar 
terapeutas especializados na 
técnica. Pode ser consultado o 
programa do curso no site  
www.dynamictheatre.com.
Conferência internacional 
em Carcavelos, organizada 
por Mark Wentworth e Filipe de 
Moura, com o tema Reconectar 
com as raízes ancestrais, de 14 a 
17 de Outubro (será apresentado 
o Teatro Dinâmico como um 
meio de cura da família e das 
comunidades onde vivemos e 
trabalhamos). Saiba mais em 
www.conferenciatransgeracional.
blogspot.com

confiança de que há um novo 
caminho a seguir em frente. 
Quando nos movimentamos 
fluidamente, a vida acontece 
através de nós, e nós temos o 
potencial de viver uma vida 
cheia e frutífera», conclui.

Uma técnica que 
leva o seu tempo

Uma vez que a informação 
é recebida através do trabalho 
feito em Teatro Dinâmico, pode 
demorar algum tempo para en-
tender e para que a integração 
tome lugar. O Teatro Dinâmico 
não é uma solução imediata 
nem de longo termo. «Por 
vezes, uma história mostra que 
há mais trabalho necessário a 
fazer numa determinada área 
da vida de uma pessoa que, 
anteriormente, não havia sido 
considerada. Nós nunca sabe-
mos como é que uma história 
se vai desenvolver ou o que 
irá mostrar. É sempre uma 
surpresa e um mistério, tanto 
para o director como para a 
pessoa em questão que está 
a colocar a sua história. De 

qualquer forma, o director tem 
a sabedoria de ver o grande 
plano e sabe como dirigir a 
história no sentido de que se 
revele a verdadeira história», 
comenta Filipe de Moura, 
terapeuta e também criador 

do Teatro Dinâmico em Por-
tugal. O Teatro Dinâmico 
não é uma técnica pres-
crita, «nós nunca prevemos 
ou supomos como algo vai 
ser, apenas permitimos que a 
própria história se desenrole e 

começamos a trabalhar a partir 
daí. Pode-se descrever como 
se estivesse a ver uma peça e 
só depois decidir que precisa 
de um final diferente e de um 
novo relacionamento entre as 
personagens», conclui.

Rita Alves, terapeuta Filipe de Moura e Mark Wentworth, criadores do Teatro 
Dinâmico em Portugal

Z
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A Paz do EU. A Paz muito além de qualquer entendimento racional. 
Sinto muito. Perdoa-me. Eu Amo-me. Eu Sou Grata. As quatro dádivas 
do Ho’oponopono.

semináriot

e Isabel Costa * 

Dia 2 Outubro das 14h30 às 18h30
Centro de Yoga Mil Pétalas − Prior Velho
Praceta Agostinho da Silva, 1- B
Contacto: 96 700 20 68 / yogamilpetalas@gmail.com 

Dia 9 Outubro das 14h30 às 18h30
Centro Portal de Luz − Porto
R. Antero de Quental, 241 – 2º Sala 8 
Contacto: 22 502 53 73 / 91 359 45 06  
geral@nucleoportaldeluz.org

Dia 10 Outubro das 10 às 14h
Centro Akasha − Porto
R. Das Andrezas, 148 – H – Hab 3.4
Contacto: 91 309 32 87 / akashaporto.@gmail.com 

Dia 30 Outubro das 14h30 às 18h30 
Centro Purple Energy − Estoril
R. Dr. Manuel de Arriaga, 1 – Vivenda Orquídea
Contacto: 21 464 71 72 / info@purple-energy.net 

Dia 6 Novembro das 14h30 às 18h50
Centro de Yoga Metta Bhavana − Lisboa
Av. Almirante Reis, 114 – 7º B
Contacto: 96 973 39 21 / 93 448 64 43 / cursos.metta.
bhavana@gmail.com 

Z

Ciclo 
Ho’oponopono

u tenho o presente da escolha. Eu posso permitir a 
repetição das memórias, ditando as experiências da vida ou iniciar 
a libertação das mesmas, através do Ho’oponopono incessante.  
Eu posso pedir direcção à Inteligência Divina.

A Jornada Interior
Meditação da Órbita Microcósmica
Cerimónia de União Sagrada Individual
Palestra: Ho’oponopono: O Fluir da Divindade

Palestrantes: Dra. Isabel Costa e Cristina Oliveira
www.alquimiaalimentar.com 

Nota: Se possível, os participantes devem vestir roupas claras 
e confortáveis e levar um anel (de preferência, que tenha um  
significado especial para cada um) para a cerimónia. Os semi-
nários começam na hora marcada, por isso agradecemos que 
cheguem alguns minutos antes para procederem à inscrição. 

Namasté. 

(*) Naturologista e Palestrante
www.alquimiaalimentar.com 
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Margarida Pinto Correia
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c

Acupunctura 
sem agulhas

Uma técnica que liberta as 
emoções negativas

libertação emocionalt

Chama-se EFT (Técnicas de Libertação Emocional – Emotional Freedom 
Technique) e é uma técnica que trabalha pontos de acupunctura onde  
o nosso corpo tem linhas/correntes energéticas: os meridianos.  
Como cada meridiano está ligado a um órgão específico e cada órgão  
a uma emoção, o EFT vai, através de pequenos toques, activar memórias  
e emoções que limitam e condicionam o ser humano. De forma  
rápida e eficaz, consegue-se a libertação da dor física e emocional.  
Tudo através da acupunctura sem agulhas.

Helena Mineiro *

Fotos: Maria Pinto Basto

arolina Menezes 
trabalha com o EFT há 5 anos. 
Foi a primeira terapeuta por-
tuguesa a utilizar esta técnica 
no nosso país. E os resultados 
não podiam ser melhores. Ca-
rolina começou por constatar 
‘as maravilhas’ do EFT em si 
mesma. Daí a aplicar a técnica 
nos seus pacientes foi um ápi-
ce, e com uma eficácia que a 
terapeuta comprova a cada dia 
que passa: «No início de 2006, 
no decorrer de uma formação 
que eu estava a ministrar do 
Curso do Método Louise Hay, 
percebi que as pessoas toma-

O EFT retira-nos a angústia com 
que olhamos o problema

vam consciência daquilo que 
as afectava, mas o problema 
‘voltava sempre’. Foi muito 
claro para mim que apenas 
tomar consciência não chegava. 
Por essa altura, fiquei a saber de 
um episódio passado com um 
grande amigo meu que tinha 
fobia a cobras. Na verdade, ele 
libertara-se dessa fobia através 
de um método revolucionário 
chamado EFT. Pesquisei, inves-
tiguei e estudei sobre o assunto. 
Tudo aquilo fez sentido para 
mim e em pouco tempo já me 
encontrava em Londres, onde 
fiz os seminários com Carol 
Look, e todas as formações 
autenticadas por Gary Craig, 

engenheiro e responsável pelo 
EFT. Acabei a formação com 
o Master Class.»

Terapia colocada 
em prática

De regresso a Portugal, co-
meçou a praticar o que apren-
dera em Londres. Os seus alu-
nos dos Cursos do Método 
Louise Hay‘ sentiram na pele’ 
a maravilha do EFT: «A grande 
vantagem do EFT é que esta 
técnica faz um trabalho alta-
mente transmutador ao nível 
das emoções. Ou seja, não é 
por eu fazer EFT que deixo de 
ter este ou aquele problema, a 
questão é que o EFT retira-nos 
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Responsável pela técnica 
do EFT
O responsável pela técnica do EFT, Gary Craig, é um 
engenheiro americano, que se socorreu de uma outra 
técnica mais elaborada, o TFT, que trabalha com 
algoritmos específicos. Ou seja, cada meridiano trabalha 
uma determinada emoção. Existe um para a raiva, 
outro para o medo e assim sucessivamente. Gary Craig 
simplificou este trabalho tal como desvenda Carolina 
Menezes: «Quando Gary Craig tomou contacto com o 
TFT, percebeu que tal técnica demoraria muito tempo 
para aprender todos os algoritmos, assim, simplificou-a, 
tocando em todos os pontos, com um único algoritmo. 
Quer dizer, num único algoritmo, tratam-se todos os 
problemas».

Quando vibramos 
positivamente estamos em 
expansão, quando vibramos 
negativamente estamos em 
contracção

a angústia com que olhamos o 
problema. Apesar da sua per-
manência, o sentimento com 
que o encaramos desaparece. 
Ora, se a angústia é liberta-
da, a pessoa encontra-se, a 
partir daí, em circunstâncias 
muito mais favoráveis para 
encontrar uma solução para 
esse problema, que passa a ser 
encarado como um desafio, 
como uma oportunidade de 
chegar a uma etapa verdadei-
ramente mais preenchida da 
sua vida».

Tudo é energia e a energia 
só tem duas formas de se 
evidenciar: Ou expande ou 
contrai. O que determina isto 
são as emoções. Quando vibra-
mos positivamente estamos em 
expansão, quando vibramos 
negativamente estamos em 
contracção. Carolina Mene-
zes explica: «O EFT contribui 
para a expansão das nossas 
emoções e, através de toques 
nos principais meridianos do 
corpo físico, restabelece os 
níveis de equilíbrio energético, 
eliminando a emoção e a sua 

ligação ao pensamento ou à 
memória traumática».

«As emoções não 
são racionais»

Terapeuta há já vários anos, 
Carolina Menezes continua a 
trabalhar como facilitadora 
do Método Louise Hay, in-
troduzindo no seu trabalho 
o EFT: «Utilizo o EFT como 
um complemento ao Método 
Louise Hay, mas também em 
consultas particulares para tra-
balhar a libertação das emoções 
que não deixam o paciente 
evoluir. Tenho constatado 
que as pessoas não sabem dar 
nomes às emoções. Vêm às 
consultas, porque têm dificul-
dade em dormir ou porque têm 
medo de ficar sem emprego. Só 
sabem que não estão bem. O 
EFT ensina-as a entender que 
todas as emoções negativas 
são um bloqueio no sistema 
energético. O que isto quer 
dizer é que, quando temos um 
problema não é esse dilema o 
que está em causa, mas sim, 
como é que eu me sinto perante 

«Um trabalho altamente transmutador ao nível das emoções»
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libertação emocionalt
nos ‘agarram’ às coisas e os 
positivos nos libertam, então, 
devemos estar alerta e perceber 
que o EFT deve ser integrado 
com toda a regularidade na 
nossa vida quotidiana: «O EFT 
deve ser praticado todos os 
dias, pois a vida acontece sem-
pre. Habitualmente deparamo-
-nos com situações distintas. A 
vida não é uma linha recta. E é 
fabuloso concluir que, sempre 
que desbloqueamos emoções, 
pequenos milagres acontecem. 
Mas atenção: pelo facto de 
a técnica ser fácil de pôr em 
prática não aconselho que a 
façam sem acompanhamento 
terapêutico se estiverem a pas-
sar por questões muito dolo-
rosas/profundas. Há maneiras 
‘suaves’ de trabalhar sem ter de 
passar pela dor outra vez.

O EFT e as crianças
O motivo pelo qual Carolina 

é procurada difere de cliente 

esse problema. Lembro-me do 
caso de uma cliente minha que 
passadas três sessões de EFT 
me dizia que não ficava triste 
se o namorado não ligasse. 
Chegou a perguntar-me se já 
não tinha sentimentos por estar 
a reagir assim. Há, de facto, 
situações muito tocantes pelas 
quais já passei e tudo devido 
ao EFT. Por exemplo, uma 
cliente que chegou à consulta e 
que mal subia as escadas, saiu 
a saltar pelas mesmas escadas 
e a dizer que já se sentia pron-
ta para jogar ténis de novo. 
Quando estamos em con-
tracção energética tudo se 
contrai e isso é o bloqueio, 
pois o nosso estado natural é 
o bem-estar. A nossa mente é 
que provoca contracção e, a 
partir daí, surgem as doenças. 
As emoções não são racionais, 
elas estão instaladas no campo 
energético».

Se os sentimentos negativos 

É sempre comovente olhar 
para os resultados que o EFT 
opera nas nossas crianças

«É incrível o poder que as crianças têm para entenderem o alcance 
desta técnica»
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para cliente. Ao contrário do 
que à partida se possa pen-
sar, a terapeuta dá consultas 
a muitos homens que vêm 
sentindo, cada vez mais, o 
peso das emoções negativas, 
principalmente, na sua vida 
profissional. As mulheres, em 
idade activa, são uma fatia im-
portante na lista de clientes de 
Carolina Menezes. Situações de 
divórcio, ou da perda de um 
ente querido, são recorrentes 
nos casos de atendimento da 
terapeuta, que, por entre os 
seus muitos clientes gosta de 
salientar aqueles que lhe fazem 
ter um brilhozinho no olhar: 
«Tenho um trabalho, do qual 
me orgulho muito, com crian-
ças. É incrível o poder que elas 
têm para entenderem o alcance 
desta técnica. Suponho que isso 
acontece porque, à semelhança 
daquilo que assiste ao EFT (a 
simplicidade e a facilidade em 
ser praticado), também assim 

Z

Com o EFT trabalham-se 
questões como:
Crenças limitadoras;
Baixa auto-estima;
Culpa, medo, raiva;
Relacionamentos: amorosos, profissionais, familiares  
   e de amizade;
Stress e ansiedade;
Vícios: tabaco, comida, álcool;
Ataques de pânico;
Doenças crónicas;
Dores, em geral.

Benefícios que advêm do EFT
Melhoria da saúde de uma forma geral;
Aumento da auto-estima;
Maior capacidade de concentração;
Maior capacidade de se centrar;
Libertação das dores físicas e emocionais;
Convalescença rápida;
Boa disposição, em geral;
Disponibilidade para viver a vida em plenitude.

Marcação de consultas
Espaço Mãe Nutris 
Paço de Arcos (Junto Estação CP)
Tel: 964 115 049
E-mail: carolina.c.menezes@gmail.com
Site: eft-inmotion.blogspot.com

são as crianças. Trabalho com 
elas, principalmente, questões 
ligadas aos estudos, divórcios 
dos pais, a morte de alguém 
da família, ou até mesmo de 
um animal querido, medo de 
agulhas, de sangue, lembranças 
de acidentes traumáticos, etc. É 
sempre comovente olhar para 
os resultados que o EFT opera 
nas nossas crianças. Para elas, 
o interessante é tomarem 
consciência de que a técnica, 
além da sua alta eficácia, 
pode ser levada a cabo por 
elas, em qualquer situação 
e circunstância. Conto, de 
seguida, um episódio que se 
passou com a milha filha, agora 
com 7 anos, mas à data do 
acontecimento com 4. A Luzi-
nha sempre teve medo do fogo. 
Um dia o meu filho mais velho 
estava a cozinhar e fez flambé, 
do qual resultou uma enorme 
chama. A Luzinha entrou em 
pânico. Passou todo o jantar 

com os olhos ‘esbugalhados’ 
sem conseguir proferir uma 
única palavra. Apercebi-me de 
que em relação a esta questão, 
nunca tinha praticado EFT 
na minha filha. Foi o que fiz 
logo após o jantar ter termi-
nado. Enquanto lhe ‘fazia’ os 
toques, dizia-lhe: O fogo que 
o mano fez! Dei duas voltas e 
percebi que a expressão dela 
já não evidenciava sinais de 
medo. Com um gesto de braços 
abertos questionei-a sobre o 
grau de medo que ela sentia: 
Assim? (braços muito abertos), 
Assim? (braços mediamente 

abertos), ou Assim? (braços 
quase fechados). A Luzinha 
gradualmente foi fechando 
os braços, revelando que já 
não sentia medo do fogo. 
Isto aconteceu há cerca de 4 
anos e até hoje a minha filha 
nunca mais mostrou qualquer 
tipo de fobia relativamente 
ao fogo, tendo, obviamente, a 
consciência de que o mesmo 
é perigoso».

(*) helenamineiro@netca-
bo.pt
www.freesoul.com.pt

Carolina Menezes, terapeuta.
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p
A CURA 
do TRAUMA

Experiência somática
terapiat
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peter dirige o FHE 
(Foundation for Human Enri-
chment, no Colorado, EUA). O 
FHE é uma organização educa-
cional e de pesquisa sem fins 
lucrativos. Tem como missão 
fundamental a prevenção e 
cura do trauma a nível mun-
dial, actuando activamente  nos 
cenários catastróficos, com o 
apoio de profissionais volun-
tários. As equipas  do FHE co-
laboram com outras entidades 
no auxílio e resgate das vítimas 
de Tsunamis no Haiti.

Visão do SE
Pela visão da SE o trauma 

ocorre no cérebro, mas  o ca-
minho para renegociação do 
mesmo está no corpo. Esse 
é o primeiro princípio dessa 
abordagem, o trauma  não 
está no evento, mas sim no 
sistema nervoso e, portanto, 
para ser curado, precisamos 
de acompanhar os ‘sinais’ do 
corpo, ajudando com isso a 
nossa fisiologia a encontrar o 
caminho natural para auto- 
-regulação e homeostasia. Esse 
‘retorno’ dá-se no momento 
em que o corpo consegue des-
carregar a poderosa e intensa 
energia traumática, reprimida 
que, muitas vezes, permanece  
profundamente inconsciente 
no organismo. Assim, o trau-
ma nada mais é do que uma 
resposta do sistema nervoso 
a um evento não resolvido e 
‘congelado no tempo’ dentro 
do corpo. Essa energia repre-
sada (trauma) repete-se de 
tempos em tempos, na forma 

de sintomas, para nos mostrar 
que algo está errado. Conse-
quentemente, atrairemos  os 
mesmos sintomas, vezes sem 
conta, e essa é uma sábia estra-
tégia biológica para nos ajudar 
a resolver o problema.

Os sintomas oriundos do 
stress pós-traumático podem 
ser os mais variados:
Físicos: como determi-

nadas síndromes e doenças 
crónicas de difícil tratamento 
e diagnóstico.
Emocionais: como  fobias  

paralisantes, depressões peri-
ódicas, hipervigilância, altera-
ções  do sono, dificuldades de 
construir vínculos e preservar 
relações interpessoais.

Estes são só alguns dos possí-
veis sintomas vinculados às pro-
fundas feridas traumáticas. 

Somatic Experiencing em 
Portugal
Cada categoria de trauma tem uma abordagem e 
uma estratégia específica dentro da SE para a sua 
renegociação, essa é a peculiaridade da Experiência 
Somática aliar ‘arte’ à ciência de curar. Entendemos o 
corpo como um teatro onde as crenças se tornam uma 
verdade sentida, e esse sentir expande-se para todos 
os órgãos internos, como realidade que, mais cedo ou 
mais tarde, será  projectada na vida. O Corpo Crê e essa 
crença será vivificada e transformada numa profecia 
pessoal.
O nosso trabalho na SE é recriar a própria vida 
encontrando a sabedoria do corpo e reconectando-nos 
com o divino que habita em nós. A partir de Agosto de 
2010 foi constituída a Associação que regulamenta as 
actividades da Somatic Experiencing em Portugal e, a 
partir de Outubro inicia a primeira turma de formação de 
terapeutas.
Saiba mais em www.seportugal.com ou através do 
925 874298 

A SE (Experiência somática − Somatic Experiencing) é uma abordagem 
terapêutica naturalista. Foi criada  e desenvolvida por Peter Levine,  
Ph.D, especialista em Biofísica Médica e Psicológica. Durante os seus  
40 anos de estudos sobre stress e trauma, Levine tem contribuído com 
várias publicações científicas, médicas e populares sobre o assunto.  
O seu principal livro O despertar do Tigre − Curando o trauma é um  
valioso contributo para a literatura médica e psicológica, apresentando 
uma nova visão sobre a arte de curar o trauma. Erica Poonam *
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O trauma nada mais é do 
que uma resposta do sistema 
nervoso a um evento não 
resolvido

terapiat

o organismo não  for capaz de 
descarregar a alta activação 
fisiológica proveniente dos 
eventos e situações que nos 
assombraram no passado. Essa 
mesma energia será somatiza-
da e a partir desse momento 
múltiplos sintomas poderão 
ser criados. 

Peter, observando ainda o 
comportamento dos animais 

A SE é uma terapia que acre-
dita na sabedoria intrínseca 
da natureza e na cura que o 
próprio organismo produz 
quando encontra os ‘recursos’ 
adequados. O caminho que 
seguimos, ao abordar a dor, 
é através dos sintomas para 
chegar à ‘raiz’ do problema, 
pois entendemos o sintoma 
como o porta-voz da doença 
e não a doença em si.

Alicerces da 
experiência 
somática 

Nos últimos anos, Peter tem 
pesquisado sobre o sistema 
nervoso autónomo e a sua ca-

pacidade de auto-regulação. 
Ele baseou-se muito nos seus 
estudos, nas pesquisas do fisio-
logista Ernest Gelhorn, e a par-
tir dos anos 80, no trabalho de 
Stephen Porges, com a Teoria 
Polivagal. Estes estudos cons-
tituíram os alicerces da técnica 
Somatic Experiencing.

Quando um sistema nervoso 
funciona de forma harmoniosa, 
a pessoa experimentará coerên-
cia nos seus actos e sentimen-
tos, e quando atingimos um 
estado de Ser Coerente, temos 
a condição primordial para a 
saúde. Dentro deste Estado 
possuímos um alinhamento 
interno que nos dá sustentabi-

lidade e confiança para seguir 
a nossa sabedoria interior com 
fluidez, capacitando-nos, com 
isso, a lidar com o caos e a 
desorganização do mundo, 
sem nos desorganizar.

Pesquisadores psiquiátri-
cos acreditam que a química 
cerebral é permanentemente 
alterada como resultado do 
trauma, pela visão da SE, se 
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selvagens, no seu habitat, 
percebeu que raramente se 
traumatizam quando lá perma-
necem. Esse fenómeno deve-se 
ao facto de que os animais, por 
possuírem habilidades inatas 
de acesso a sabedoria instintiva 
de auto-preservação, possuem 
maiores habilidades para se 
livrar do stress, de forma mais 
rápida e eficiente que nós. 

Felizmente é importante sa-
ber que possuímos as mesmas 
potencialidades inatas de 
cura dos animais, utilizan-
do, inclusive, as mesmas 
estratégias, utilizadas por 
eles para sobreviver: Luta, 

Fuga ou Congelamento.
Quando nos sentimos for-

tes num confronto com algo 
ou alguém, encaramos a luta,  
por outro lado, quando nos 
sentimos fracos ou impoten-
tes, desistimos e fugimos, mas 
quando não temos a possibi-
lidade de agir em nenhuma 
dessas hipóteses, ou seja, nem 
lutar nem fugir, surge uma 
última opção biológica para 
sobrevivência, o congelamento, 
quando nos desligamos da 
situação para não sentir a 
dor que poderia ser muito 
difícil de suportar. A nossa 
fisiologia, inteligentemente, 
ajuda-nos, automaticamente, a 
afastar a nossa consciência das 
sensações corporais, fazendo 
com que percamos, também, 
a percepção do acontecimento 
traumático. Não nos lembra-
mos de nada, porém, sintomas 
repetitivos ou doenças contí-
nuas vão tentar chamar-nos 
a atenção de que algo está 
errado.

Diferentemente do que 
acontece aos animais, os seres 
humanos possuem uma inteli-
gência cognitiva que dificulta 
a libertação dessas feridas no 
organismo pelo medo da dor, 
medo esse, muitas vezes, bas-

tante inconsciente.
Sendo assim, o que à partida 

seria uma solução para nos 
ajudar a sobreviver, acaba por 
tornar-se na origem dos nossos 
sintomas traumáticos.

A solução
A solução vista por essa 

abordagem terapêutica está 
em ajudar a fisiologia a soltar 
a energia excessiva, de forma 
segura e gradual para que não 
haja uma inundação emocio-
nal, pois nesse caso,  pela visão 
de Levine,  poderá haver uma 
re-traumatização. Portanto, 
numa sessão terapêutica da 
SE não é necessário que uma 
pessoa reviva o trauma; os pra-
ticantes da Somatic Experien-
cing (Practitioners) possuem 
uma linha de trabalho que 
visa a restauração da confiança 
do indivíduo em si mesmo, 
encontrando no seu corpo os 
‘recursos’ para renegociar o 
trauma.

Aquilo que não sabemos 
pode ferir-nos. Quando uma 
jovem árvore é ferida ela con-
tinua a crescer à volta desse 
ferimento, ou seja, adaptando-
-se a ele. Podemos crescer sem 
saber que fomos traumatizados 
apenas nos deparando com 

situações repetitivas e medos 
irracionais a vida inteira sem 
entender o porquê. «É ver-
dade que nem tudo na vida é 
trauma mas também é verdade 
que todos nós, em maior ou 
menor escala, fomos trauma-
tizados».

Peter diz ainda que devemos 
também actuar no sentido de 
prevenir o trauma e não deixar 
que ele se instale e, para isso, 
certos conhecimentos sobre 
o funcionamento da fisiolo-
gia e do ‘tempo’ do corpo são 
necessários.

Durante todos esses anos 
dedicados à cura e prevenção 
do trauma o SE tem actuado 
na cura de várias categorias 
de traumas, desde traumas de 
desenvolvimento (construído 
lentamente por situações desa-
gradáveis e repetitivas desde a 
infância), a traumas de choque 
como aqueles causados por 
catástrofes, procedimentos ci-
rúrgicos indevidos, acidentes 
de carro, etc.

(*) Somatic Experiencing 
Practitioner e Presidente da 
SEP, Associação Portuguesa 
de cura do trauma 

Z
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Creative Academy,  
a primeira escola de moda 

e beleza em Portugal
Com apenas dois anos de existência, 

chegou a Portugal a Creative Academy, 
criada pelo holandês Top Make-up and 
Hair Stylist Anton Beill, que actualmente 

desempenha funções de Creative 
Consultant para a marca REDKEN, Hair 

Stylist e formador dos cursos de Hairstlyling,  
Master Hairstyling e Make-up  

na sua própria escola.

Fomos assistir ao editorial 
de moda das finalistas do 
curso de Imago Styling, lec-
cionado por Benedita Paes, 
a reconhecida consultora 
de imagem e produtora de 
moda, apresentadora do 
programa Querido Mudei 
o Visual, apresentado na 
SIC Mulher.
São assim mostrados os 
trabalhos de algumas das 
alunas que mais se destaca-
ram durante o curso. Joana 
Pereira, Ana Fontinha, Már-
cia Carvalho e Laura Moura 
tiveram a oportunidade de 
pôr em prática todo o seu 
talento como futuras con-

Benedita Paes *

Assistidos por Silvana Querido

Anton Beill **

Moda Zen

sultoras de imagem e em 
início de estação darem-
-nos a conhecer as prin-
cipais tendências e must 
haves deste Outono/Inverno 
2010-2011.

(*) Consultora de imagem e 
produtora de moda 
(**) Top Make-up and Hair 
Stylist. Desempenha funções 
de Creative Consultant para 
a marca REDKEN, Hair Stylist 
e formador dos cursos de 
Hairstlyling, Master Hairstyling 
e Make-up.

tendências Outono/Invernot

este é o primeiro 
e único centro de formação 
internacional em Portugal no 
universo da moda e beleza, que 
acompanha e segue, de forma 
actualizada, as últimas ten-
dências mundiais. A Creative 
Academy é já um nome pre-
dominante, sendo considerada 
um dos melhores institutos da 
área no nosso país. Dispõe de 
um programa de cursos muito 
variados que se subdividem 
pelas áreas de maquilhagem, 
cabelos, produção de moda e 
consultoria de imagem, onde 
cada formador é internacio-
nalmente reconhecido na sua 
área profissional.

AGRADECIMENTOS:
Fotos: Orlando Teixeira

Hair: Vanessa Navalhas, para Anton 
Beill Hairdressing

Make-Up: Sofia Mesquita, para Anton 
Beill Hairdressing

Guarda-Roupa: LDLX Casttil, 
Showroom: Chothes Sick Madre, 

Showroom Ka.Ka, Junta de Freguesia 
de São José, Calçada Moinho de 

Vento, n.º 3
Manequins: Mariana; Alessandra  

e Andreia, para Next Models
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Mais informações sobre  
os cursos de Consultoria 
de Imagem, Produção  
de Moda, Cabelos e 
Maquilhagem da Creative 
Academy em www.creati-
veacademypt.com
210 990 399
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LOOK LADY CHIC
Um look que reflecte as grandes tendências 
deste Outono/Inverno: saia rodada de 
cintura subida; animal print conjugado com um 
cardigan de cor sólida e neutra que acompanha a figura, 
sendo também cintado com um cinto elástico para definir 
a cintura feminina; meias masculinas com wedges abertas 
camel abotinadas e acessórios hiper-femininos como  
o colar em madeira e óculos XXL.

ROMANTIC NIGHT LOOK
Este look de noite vem contrapor  

um pouco os casacos quentes, os 
coletes de pêlo e os tons camel que 
vão estar bem patentes este Inverno. 

Para a noite, continuam a estar 
reservados os tons nude clássicos em 

oposição aos pretos e cinzentos a que 
estamos tão habituados.  

A mulher quer-se feminina, elegante 
e delicada, mas sempre sensual e 

altiva. Os acessórios de cabeça, bem 
como as múltiplas pulseiras  

e os statement rings são  
uma constante, transmitindo  

o espírito zen que  
se pretende.

LOOK CITY CASUAL
Perfeito para 

a cidade, 
sem arriscar 

completamente, 
este look 

mistura o que 
há de melhor: 

uma silhueta 
marcada por 

um cinto de boa 
qualidade e de 

destaque, um vestido 
de cor sólida e escura 

com drapeados que 
pode, eventualmente, 

camuflar a zona da 
anca e do peito; 
combinação de 

acessórios para tornar 
o set um pouco mais 
divertido e ecléctico 

e uma mala XL de cor 
camel que será a cor 
estrela desta estação.

LOOK BADASS DIVA
Com uma postura firme e segura, a 

mulher de 2011 sabe bem o que quer e 
deseja auto-afirmar-se. Daí os statement 
rings & necklaces, mostrando um estilo 

forte e marcado. As transparências 
que nos acompanharam na estação 

quente voltam a marcar presença.  
O truque é ousar e mostrar segurança, 

não fosse este look ser finalizado por um 
Gipsy Hat em palas largas que mostram 
toda a elegância e determinação da 

mulher de Inverno.

LOOK BOHO MIX
A mistura de padrões e texturas será 

outra das grandes tendências para a 
estação quente. Por isso mesmo, são 
contrapostos tecidos como a seda 

delicada e a lã rugosa e rude. Um look 
campestre e boémio aplicado à cidade. 

As meias masculinas continuam a 
dominar, desta vez aplicadas em duas 
cores diferentes para dar um aspecto 

mais sofisticado. Os acessórios de 
cabeça serão também bastante  

usados este ano, aqui demonstrados  
por dois lenços de padrões  

étnicos.

>

>

>

>

>
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t Cabelos
A chegada dos meses mais frios exige cuidados 

redobrados no que toca ao cabelo, principalmente 
depois de um Verão cheio de Sol e praia. Pode também 
implicar um makeover total até porque as tendências 

de cabelo para o próximo Inverno já estão aí.

Se assim é, porque não renovar o seu visual?
Com estilos diferentes e texturas diversificadas,  

os penteados femininos para a estação  
das baixas temperaturas prometem glamour e  

sofisticação, inspirados nas décadas passadas.

Década de 40 e romântico
A aposta de cortes mais arredondados e românticos resgatam a beleza 
e o glamour das divas de Hollywood da década de 40. Os cabelos são 
enrolados e assimétricos, a fim de distribuir o volume por toda a cabeça. 
As ondas são naturais, bem delicadas e hidratadas. Caracóis soltos, 
volumosos, naturais e até um pouco selvagens são ideais.

Década de 80  
e rock chic
Outro período que foi aposta 
para algumas grifes, tanto no 
estilo das colecções quanto 
na beleza, foi a década de 
80. Inspirada no rock chic, as 
madeixas mais compridas foram 
despenteadas e frisadas, criando 
um look bem casual. A raiz é 
mais lisa e o comprimento é mais 
volumoso. Os penteados podem 
ser os rabos-de-cavalo altos, 
despenteados ou tranças com 
ar rebelde, usadas no Verão, que 
permanecem nesta temporada.

Corte pixie  
e bob
O estilo pixie volta com força 
total, estilizado e mais curto, 
usado rente à cabeça. 
Totalmente desfiado, é 
moderno, para mulheres de 
atitude e personalidade forte. 
O corte que ficou conhecido 
por ser muito usado por Twiggy 
no fim da década de 60 chega 
com tudo para o Inverno 2010.
Outro corte presente nas 
passarelas, é o corte bob que 
vem logo abaixo das orelhas 
ou pode parar até em cima 
dos ombros. Suave e volumoso, 
as suas formas arredondadas 
moldam o rosto com uma 
proposta totalmente renovada! 
E sem dúvida, as franjas 
continuam a estar na moda.
Também os penteados 
fixos com gel que deixam 
os cabelos com aspecto 
molhado e franjas puxadas 
para trás das orelhas também 
prometem fazer sucesso no 
Inverno 2010, um look muito 
minimalista, prático, moderno e 
jovial, que demonstra atitude e 
determinação.
Apesar das temperaturas mais 
frescas, os apanhados são uma 
das grandes tendências para 
o Inverno e é só escolher entre: 
clássicos, sofisticados, bem 
estruturados, despenteados, 
punk rock, futuristas ou 
dramáticos.

tendências Outono/Inverno
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Maquilhagem
Esta é uma estação em que 
pode reinventar-se através da 
maquilhagem. Cores marcantes 
e muitos contrastes prometem 
destacar a beleza feminina no 
Outono/Inverno de 2010.

Minimalista
Apresenta pouca maquilhagem, 
aparentando um rosto natural.  
Os olhos são marcados com  
sombra cinza claro.  
A boca não é marcada, usando 
somente tons de nude.

Grunge
Os olhos são bem marcados com 
sombras em cores mais fortes, 
como cinza escuro e azeviche, que 
cobrem as sobrancelhas. Os lábios 
podem ser em tons de nude, mas 
também bem delineados em tons 
de vermelho como o escarlate.

Anos 80 e 90
Outra tendência para 
maquilhagem desta 
temporada são as cores 
fortes e inspiradas nas 
décadas de 80 e 90. 
Esta conta com sombras 
coloridas, como o laranja 
e o azul que alegram os 
dias mais frios. Tons frios 
aparecem nos lábios, como 
o lilás e metálicos são usados 
para um look mais futurista.

Estilo rocker
Seguindo a tendência 
rocker, a maquilhagem 
surge super poderosa, 
marcante e muito elegante. 
Cores fortes como o preto, 
cinza, vermelho e uva 
marcam o rosto feminino e 
prometem ser o hit para a 
próxima estação.
Os olhos recebem mais 
destaque; são esfumados 
com sombras mais escuras, 
caracterizando um look mais 
pesado, agressivo  
e moderno.
A boca também pode ser 
bem marcada com cores 
escuras, podendo estas, ser 
opacas ou ainda receber 
um toque de brilho com o 
gloss. Geralmente, marcar 
olhos e boca ao mesmo 
tempo não é recomendado; 
mas no Inverno 2010, com 
uma dose de equilíbrio e 
atitude, tudo é possível.

Maquilhagem 
romântica
Ao contrário da make-up rocker, a 
translúcida destaca a beleza feminina 
com toques leves e cores discretas para o 
Inverno, quase ao natural.  
A maquilhagem pode conter alguns toques 
mais claros para dar brilho. Para contrastar, 
os lábios podem ser mais apagados que os 
olhos, sendo os tons neutros como os rosas e 
pêssego os favoritos para este look.
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Recolhimento e 
crescimento interior

Feng shui

Alexandre Gama *t

Estamos no início 
do Outono, 
época do ano 
em que a energia 
nos convida a 
acalmar e a 
recolher. Tal como 
a Natureza que se 
despe do fogo do 
Verão, também 
nós temos 
tendência a voltar 
a viver mais para 
dentro.

odos sabemos que 
na correria em que vivemos 
fica muito pouco tempo para 
olharmos para nós próprios.  
A verdade é esta. Passamos pela 
vida completamente distraídos 
e, de repente, por qualquer 
razão, apercebemo-nos de que 
o tempo voou. 

Esta é uma altura muito boa 
para investirmos em nós pró-
prios, na nossa vida e conce-
dermo-nos tempo para crescer 
por dentro, para tomarmos 
consciência de como está a 
nossa vida.

Todos temos uma 
missão, uma meta

Acredito que viemos a esta 
vida com um propósito, uma 
missão, uma meta, um desti-
no. Como se de um caminho 
se tratasse. Nenhum de nós 
conseguiu nem conseguirá 

fazer um trajecto rectilíneo até 
esse destino.Todos fazemos um 
trajecto que flutua, serpenteia 
na direcção do futuro.

É através deste serpentear, 
ora mais à direita, ora mais à es-
querda, que vamos crescendo, 
amadurecendo ou evoluindo 

com as nossas experiências.
Sempre que este serpentear 

nos afasta demasiado do nosso 
caminho recebemos sinais do 
Universo de que algo não está 
muito bem e de que precisa-
mos de corrigir, reavaliar o 
nosso caminho, a nossa vida 

6. CHAKRA FRONTAL
AZUL ÍNDIGO  ENTRE AS SOBRANCELHAS  LUZ  SABEDORIA  AZURITA  SHAM  JASMIMharmonia
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de tempo, e de harmonia com 
que estou a viver.

Antes que seja tarde demais, 
vai haver algo físico (terceiro 
aviso), como um fogo, proble-
ma fiscal, ou encontro alguém 
que respeito bastante e ouço 
os seus conselhos de modo a 
terminar este negócio e pro-
curar de novo o meu cami-
nho, a minha missão.

Acredito que quando nos 
afastamos demasiado do 
nosso caminho, ou daquilo 
que somos, acabamos infeli-
zes e doentes, podendo mes-
mo morrer precocemente.

Conheço muito boa gente 
que vive uma vida inteira ao 
lado do mau caminho, nunca 
se autorizando a mudar nada 
e sem perceber porque se sen-
te infeliz ou desalinhada do 
que se passa ao seu redor e de  
si mesmo.

Outros de nós deixamo-nos 
moldar pela família ou socie-
dade e desempenhando um 
papel que parece facilitar este 
nosso caminho por cá, mas 

mudaria alguma coisa. Se sim, 
arranje coragem e comece 
já hoje a mudança. Se não, 
continue, pois deve estar no 
caminho. Mas atenção. Seja 
genuíno. Aqui ninguém o 
está a julgar. Não seja dema-
siado exigente mas também 
não pode ser conformista e 
acomodar-se.

(*) Fluir
Consultoria em Feng Shui
www.fluir.com.pt
alexandre.gama@fluir.com.pt
938 469 306

depois não crescemos, não 
desenvolvemos e sentimos que 
falta algo, que não estamos 
a ser nós próprios, mas sim 
o que os outros traçaram 
para nós.

Viemos cá para fazer o nosso 
caminho e não o desejo dos 
outros.

Reavalie a sua vida
Proponho então que apro-

veite esta época para reavaliar 
a sua vida. Procure estar mais 
tempo consigo próprio. Dê 
algum tempo só para si. Faça 
uma revisão dos seus últimos 
meses, ou anos, e analise se 

ou maneira de estar.
Estes sinais podem surgir 

de diferentes formas. Podem 
ser vistos como obstáculos 
ou avisos que nos ajudam a 
mudar de direcção. Sempre 
que tenho um contratempo 
vejo-o como um sinal, e por 
isso preciso de perceber por-
que me aconteceu tal coisa 
e o que me obriga a mudar. 
Sempre que levo avante o 
meu caminho e não estive 
atento ao sinal irei, com toda 
a certeza, ter um outro de 
dimensão bastante maior para 
me chamar bem à atenção.

Exemplificando: Conheço 
alguém, através de um amigo, 
que me propõe um negócio 
e que apesar de não ter nada 
a ver comigo pode ser muito 
rentável.

Quando chego a casa conto 
à minha mulher que vou fazer 
um negócio. Ela, sem saber 
nada dos pormenores do negó-
cio, diz sem pensar: «Cuidado 
com os negócios e os amigos», 
(primeiro aviso). Como sei 
que ela está completamente 
por fora do que é o negócio, 
considero o seu comentário 
disparatado e prossigo.

Mais tarde, chegam aos meus 
ouvidos histórias pouco claras 
sobre a forma de trabalhar 
deste novo parceiro de trabalho 
(segundo aviso), mas como ele 
é muito simpático e tem muito 
sucesso acho que devem ser 
invejas e ignoro.

Como o foco do negócio é 
a rentabilidade, nem me dou 
conta da volta que a minha vida 
levou e da falta de qualidade, 

Z

Quando mudamos a vibração 
da energia da nossa casa 
estamos a influenciar a nossa 
própria energia

Vibrações de energia
Como a nossa casa é a nossa vida podemos e devemos pensar numa avaliação da mesma:
Peça ajuda a um consultor de feng shui ou faça você mesmo algumas alterações.
Prepare a casa e torne-a confortável para o Inverno.
Faça uma limpeza profunda e aproveite para mudar qualquer coisa.
Faça uma escolha e livre-se de algumas peças que pode ter a mais, algumas velhas que 
já não funcionam, outras que se estragaram e outras que simplesmente deixou de usar. 
Liberte-se do passado, viva o presente e assim o futuro será bem mais leve.
Ao tornar a sua casa mais leve está também a simplificar a sua vida. Quando mudamos a 
vibração da energia da nossa casa estamos a influenciar a nossa própria energia e a fazer 
alterações que por muito subtis que sejam podem ter um impacto muito forte e visível nas 
nossas vidas.

bem-estar
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pA vida é uma espiral. De círculo 
em círculo, de encarnação em 
encarnação, vamos desenvolvendo 
a vida no sentido de materializar a 
perfeição que está em nós.

Análise numerológica kármica

51
6
8932 Clara de Almeida *

ara cada existên-
cia trazemos o que já desen-
volvemos em vidas anteriores 
e a data em que nascemos des-
venda esse segredo, esquecido 
em cada nascimento, mas pos-
sível de recuperar mesmo de 
forma inconsciente.

O nascimento num dado dia 
significa que essa energia vai 

7. CHAKRA DA COROA
VIOLETA  TOPO DA CABEÇA  TODOS OS ELEMENTOS  CONSCIÊNCIA  AMESTITA  OM  LÓTUSespírito

Como saber o que traz  
 de vidas passadas
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amizades, sendo apreciado 
em grupos e reuniões sociais 
porque convive fácil e natu-
ralmente.  

Em vidas anteriores pode 
ter sido:

Actor, escritor, músico, can-
tor, bailarino, orador, arquitec-
to, palhaço, trovador, estilista, 
esteticista, cabeleireiro, repór-
ter, vendedor, desenhador, físi-
co, artesão, filósofo, advogado, 
pintor, animador, profissões 
ligadas à saúde, como médico 
ou farmacêutico.

Dias 4, 13 e 31 – Ener-
gia 4

Com estes dias de nasci-
mento traz boa capacidade 
de adaptação à vida material, 
sentido prático da existência e 
pragmatismo natural. As suas 
melhores qualidades residem 
na capacidade de trabalho, 
espírito de sacrifício pelo dever, 
fidelidade a uma causa e resis-
tência a condições adversas.

Em vidas anteriores pode 
ter sido:

Militar, polícia ou outro tipo 
de autoridade, bombeiro, fa-
zendeiro, industrial, pedreiro, 
químico, negociante, contabi-
lista, construtor, engenheiro 
ou técnico em qualquer ramo, 
criado, servo ou escravo, mate-
mático, prestamista, mecânico, 
economista, químico.

Dias 5, 14 e 23 – Ener-
gia 5

Nascendo num destes dias, 
as principais aptidões que traz 
são a versatilidade, a curio-
sidade e a imaginação. Pos-
sui grande capacidade de se  

Dias 1, 10, 19 e 28 – 
Energia 1

Se nasceu nalgum destes 
dias, significa que traz capaci-
dades para ser independente, 
empreendedor e original. As 
suas maiores qualidades são a 
coragem para explorar novas 
situações e não recear assu-
mir responsabilidades nem 

liderar projectos, mesmo que 
tenha de o fazer sozinho. Lida 
bem com situações novas, 
possuindo grande rapidez de 
adaptação. 

Em vidas passadas, pode 
ter sido:

Militar, guerreiro, líder de 
movimentos políticos, inven-
tor, marinheiro, explorador, 
arqueólogo, empresário de 
qualquer ramo de actividade, 
técnico de qualquer ramo de 
engenharia, dono de um negó-
cio, produtor de espectáculos, 
mecenas, desenhador, ran-
cheiro, professor, arquitecto, 
vendedor ou escritor.

Dias 2 e 20 – Energia 2
Nascendo nestes dias traz 

grande sensibilidade e tacto 
para entender pontos de vista 
opostos e para arbitrar conflitos 
e desavenças. As suas melhores 
capacidades revelam-se quan-
do trabalha em grupo, sendo 
excelente, não para liderar, mas 
para criar consensos. 

Em outras vidas pode ter 
sido:

Político, diplomata, agente 
ou representante de negócios, 
músico, bailarino, cantor, médi-
co, enfermeiro, bibliotecário ou 
livreiro, psicólogo, cozinheiro, 
contabilista, professor, advoga-
do, juiz, legislador, mensageiro, 
cobrador de impostos.

Dias 3, 12, 21 e 30 – 
Energia 3

Nascendo em algum desses 
dias, traz características ligadas 
à arte e à comunicação. Possui 
imaginação e sensibilidade, 
gosta de conviver e ter muitas 

O nascimento num dado dia 
significa que essa energia vai 
ser muito importante para a 
vida que vai ser vivida

ser muito importante para a 
vida que vai ser vivida e que as 
aprendizagens feitas em vidas 
anteriores serão muito úteis 
para a realização da missão 
que a presente vida deverá 
cumprir. Assim, o dia de nas-
cimento evidencia as aptidões e 
os padrões de comportamento 
que já trazemos.

7. CHAKRA DA COROA
VIOLETA  TOPO DA CABEÇA  TODOS OS ELEMENTOS  CONSCIÊNCIA  AMESTITA  OM  LÓTUS desenvolvimento pessoal
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entusiasmar e de transmitir 
o seu arrebatamento a quem 
está perto. 

Em vidas anteriores pode 
ter sido:

Marinheiro, aviador, escritor, 
viajante, desportista, jogador, 
jurista, jornalista, guerreiro, 
contrabandista, cortesã, aven-
tureiro, gladiador, detective, 
actor, repórter, promotor de 
eventos, jogador, vendedor, 
intérprete, guia.

Dias 6, 15 e 24 - Ener-
gia 6

Quem nasceu em algum des-
tes dias possui uma natureza 
afectuosa, grande capacidade 
de amar o próximo, de ajudar e 
de servir. É altamente sensível e 
possui grande ligação à família 
e aos valores da tradição.

Em vidas anteriores pode 
ter sido:

Músico, pintor, desenhador, 
actor, poeta, escritor, costurei-
ro, cabeleireiro, cozinheiro, 
professor, educador, sacerdote, 
missionário, médico, enfermei-
ro, agricultor, ama de crianças, 
camareiro, perfumista, deco-
rador, dona ou governante de 
casa, mordomo, jardineiro, 
criador de gado, mãe ou pai de 
família, servo ou escravo. 

Dias 7, 16 e 25 – Ener-
gia 7

Nascendo num destes dias, 
as suas principais característi-
cas são as capacidades mentais 
e intuitivas, bem como de in-
vestigação e estudo, não traba-
lhando bem debaixo de stress, 
pois são perfeccionistas.

Em vidas anteriores pode 
ter sido:

Investigador, alquimista, 
cientista, xamã, feiticeiro, fi-
lósofo, sacerdote, professor, 
monge ou freira, membro de 
sociedades secretas, pesqui-
sador, arqueólogo, terapeuta, 
astrólogo, advogado, juiz, ci-
rurgião.

Dias 8, 17 e 26 – Ener-
gia 8

Se nasceu num destes dias 
tem características de deter-
minação, planeamento, orga-
nização e perseverança. Possui 
espírito pragmático e grande 
sentido prático, resolvendo 
facilmente situações compli-
cadas.

Em outras vidas pode ter 
sido:

Empresário, negociante, 
comerciante, gladiador, des-
portista, banqueiro, financeiro, 
farmacêutico, carpinteiro, en-
genheiro, prestamista, jurista, 
representante da lei, ladrão, rei, 
ministro, mercenário, negreiro, 
editor, político (pelo poder), 
produtor. 

Dias 9, 18 e 27 – Ener-
gia 9

Nascendo nestes dias possui 
determinação e grande capa-
cidade de entrega a ideais ou 
a causas, sendo fiel aos seus 
princípios. 

Em outras vidas pode ter 
sido: 

Diplomata, poeta, escri-

tor, actor, músico, mágico, 
cientista, filósofo, diplomata, 
sacerdote, jurista, agricultor, 
pastor, profissões ligadas à 
saúde, viagens, política (pelo 
bem comum) educação e as-
sistência social. 

Dias 11 e 29 – Energia 11
Se nasceu em algum destes 

dias traz grande capacidade 
de sonhar, construir altos 
ideais e grandes aspirações. 
Tem tendência para extremar 
posições e radicalizar compor-
tamentos. 

Em outras vidas pode ter 
sido: 

Inventor, poeta, bailarino, 
gestor, psicólogo, escritor, 
xamã, sacerdote, astrólogo, 
astrónomo, pesquisador, 
professor, profissões ligadas 
a comunicações ou negócios 

em qualquer ramo.
Dia 22 – Energia 22
Este dia de nascimento mos-

tra grande sentido prático da 
vida e consciência do dever, da 
responsabilidade e do compro-
misso, podendo criar alguma 
rigidez de padrões devido à 
sua elevada exigência.

Em outras vidas pode ter 
sido: 

Banqueiro, empresário, pes-
soa rica e poderosa, mecenas, 
embaixador, cientista, profis-
sões ligadas a leis, comunica-
ções, política ou religião.

E então, em que dia nas-
ceu?

(*) Numeróloga
claradealmeida@netcabo.pt

O dia de nascimento evidencia 
as aptidões e os padrões 
de comportamento que já 
trazemos

Z
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Adrian Duncan * 

astrologia t

(Traduzido por Susana Inácio)

Previsões para 
OUTUBRO
Conheça as previsões astrológicas de Adrian Duncan, um dos mais 
conceituados astrólogos internacionais, com informações sobre a sua 
trajectória de vida, emoções, pensamentos, desafios, transformação e destino.

Signos
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Carneiro 
(Cardinal, Fogo – 21 de Março a 20 de Abril)

Com o regente do seu signo, Marte, em Escorpião, até 
ao final do mês, este será um período intenso para si, um 
período em que se sentirá fortalecido com determinação e 
firmeza. Não estará interessado em andar com rodeios e 
haverá uma persistente determinação para ir ao fundo 
das questões. Ao mesmo tempo, guardará para si aquilo 
que pretende fazer, o que significa que manterá o controlo 
em situações carregadas de emoção.

Este será um mês em que Marte e Vénus entrarão em 
conjunção num ciclo de tempo especial que se repete em 
cada oito anos. Visto que estes planetas são os amantes 
cósmicos do zodíaco, isto sugere que irá envolver-se, muito 
intimamente, com alguém, a nível psicológico e a nível 
erótico.Terá a sensação de que o destino vos irá juntar, 
porém, nesta altura, os parceiros tenderão a sentir-se de-
pendentes e inseguros, à procura de algo no seu passado 
que possa explicar as dificuldades com que se estão a 
deparar. Estarão ligados por laços invisíveis, mas seguirão 
direcções opostas. Para si, esta será uma altura de grande 
crescimento espiritual e psicológico, em que irá adquirir 
conhecimento e resolver as questões veladas.

No dia 26 de Outubro, Marte entrará em Sagitário, 
trazendo-lhe uma atitude nova, expansiva e optimista. Tal 
abrirá novos horizontes para si e firmará parcerias, ao trazer 
novas perspectivas e oportunidades de cooperação. 

Touro
 (Fixo, Terra – 21 de Abril a 21 de Maio)

Estes serão tempos fora do comum, pois o regente do seu 
signo, Vénus, reside no escuro e emocionalmente complexo 
signo de Escorpião − que nesta altura estará a ultrapassar 
a Terra – e parece ir na direcção oposta de todos os outros 
planetas. Este movimento retrógrado começará no dia 8 de 
Outubro e, durante os próximos quarenta dias, irá remoer, 
vezes sem conta, em acontecimentos ligados a relaciona-
mentos, tentando estabelecer um sentimento de força numa 
altura em que, na verdade, se sentirá muito dependente. 

Neste momento, as atenções estarão voltadas para as 
parcerias, e é bem possível que venha a sentir uma sen-
sação de um inquebrável laço da alma. A atracção sexual 
será forte, mas os parceiros, nesta altura, terão tudo sob 
controlo e terão uma percepção bem definida para onde 
estão a caminhar. O mesmo não se poderá dizer de si, pois 
irá focar-se no passado e no que aconteceu, o que po-
derá colocá-lo em desacordo com o seu parceiro. Todavia, 
será importante para si ‘cavar bem fundo’ e desvendar as 
necessidades inconscientes que o debilitam.

A Lua Cheia, a 23 de Outubro, será importante porque 
irá sublinhar a interligação entre os relacionamentos 
e a sua vida quotidiana, ou profissional, e é aqui que 
encontrará a solução para o alcance de poder e o sentir-se 
bem com o que faz. Perto do final do mês, a sensação de 
estar a ser controlado por parceiros diminuirá e haverá 
um maior sentimento de abertura e clareza acerca da 
sua vida íntima. 
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Gémeos 
(Mutável, Ar – 22 de Maio a 21 de Junho)

Este será um mês de rápidas mudanças para si, que 
começará com mudanças radicais que afectarão o lar e o 
trabalho, talvez devido à oportunidade de viajar ou à ne-
cessidade de recolocação ou de trabalho como freelancer. 
Será uma altura em que poderá ser afastado das pessoas 
que ama, porém, haverá fabulosas perspectivas.

O período que vai do dia 3 a 20 de Outubro será um 
período em que a criatividade pessoal será importante. 
Será, também, um período importante para o assumir de 
responsabilidades relativamente a crianças, e uma altura 
em que serão formalizadas novas estruturas para benefí-
cio daqueles que ama. Na altura da Lua Nova, no dia 7, 
criará as bases para uma empenhada iniciativa criadora, o 
que poderá trazer êxito a longo prazo. Mas também terá 
de ultrapassar a oposição de interesses entrincheirados, 
podendo, também, ocorrer lutas de poder.

Quando o regente do seu signo, Mercúrio, entrar em 
Escorpião, no dia 20 de Outubro, o foco mudará para o 
ambiente de trabalho, onde haverá uma situação escondida 
que está a criar um ambiente de trabalho um tanto doen-
tio. Pode ter havido relações proibidas ou manipulação 
económica. Sejam quais forem as circunstâncias, no final 
do mês, irá encontrar alguém que confiará em si. Saberá 
como guardar um segredo, e terá competência para 
organizar a desordem que os outros criaram, por isso 
aceitará, com serenidade, os desafios que surgirem no 
trabalho.

 

Caranguejo 
(Cardinal, Água – 22 de Junho a 22 de Julho)

O mês começará com notícias fantásticas e oportunidades 
de viagens repentinas para destinos exóticos. Esta será uma 
altura em que poderá ter algumas ideias insensatas e aprender 
algo de instrutivo. Imediatamente depois, a sua atenção estará 
focada no ambiente doméstico e nas relações familiares. As 
atenções estarão voltadas para o planeamento a longo 
prazo; serão tomadas iniciativas na altura da Lua Nova, a 
7 de Outubro, que accionarão um processo que criará uma 
excelente estrutura para o futuro. 

Nesta altura, ficará ombro a ombro com o seu parceiro, e 
poderá esperar que membros da família o apoiem quando 
estiver com dúvidas ou sentir que não tem força para levar 
a cabo planos. Os parceiros poderão ser uma torre de força 
numa altura em que os alicerces se estão a desagregar e a 
precisar de ser reconstruídos.

Estes serão tempos interessantes na sua vida amorosa, 
e haverá um forte enfoque na sedução e em relações apai-
xonadas. O nativo de Caranguejo solteiro poderá, mesmo, 
vir a envolver-se num amor secreto que revelar-se-á 
mais complexo emocionalmente do que o esperado. 
Isto poderá fazer com que o final do mês se torne um tanto 
fértil em acontecimentos, e um colapso, de uma qualquer 
espécie, poderá constar da sua agenda. Haverá também um 
forte enfoque nas crianças. As crianças, com idades entre os 
13 e os 19 anos, poderão ser capazes de fazer algo nas suas 
próprias vidas amorosas, mas poderão estar a mantê-lo em 
segredo. Também já o fez outrora.
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Leão 
(Fixo, Fogo – 23 de Julho a 22 de Agosto)

Outubro começará com uma conjunção do regente do 
seu signo – o Sol – com o planeta do desafio – Saturno. 
Isto mostra que irá responder ao desafio e comprometer-se 
com um processo de aprendizagem e de comunicação, o 
que será, ao mesmo tempo, exigente e compensador. As 
pessoas e grupos com quem terá de cooperar terão ideias 
brilhantes, das quais poderá tirar benefício. A sua função 
será ouvir e seguir, com humildade, o ensinamento de 
pessoas que têm a experiência que lhe falta a si, neste 
momento. Tal trará sucesso a longo prazo.

Ao passo que esta será uma excelente altura para uma 
cooperação intelectual, será, também, uma boa altura para 
os relacionamentos, de uma forma geral, e estará inclinado 
a fazer uma série de concessões, em nome do amor. Nesta 
precisa altura, haverá acontecimentos interessantes no 
ambiente doméstico, talvez por causa das pessoas com 
quem partilha a casa. Poderá vir a acontecer algum 
drama secreto no seio do seu agregado familiar. Em 
particular, duas pessoas, na sua casa, poderão estar a ter 
um relacionamento complicado, no qual uma das pessoas 
desempenhará um papel dominante.

No final do mês, encontrará situações no ambiente 
familiar, muito difíceis de se lidar. Ao passo que, an-
teriormente, tinha de se esforçar bastante para fazer com 
que as coisas resultassem, não estará mais disposto a fazer 
concessões, em nome da harmonia. Exigirá uma mudança 
de comportamento, e tal preparará o terreno para aconte-
cimentos, muito mais positivos, em Novembro.

Virgem 
(Mutável, Terra – 23 de Agosto a 22 de Setembro)

O mês começará com agitação e mudança febril que 
poderá trazer viagens ou um curto período de separação. 
É possível que possa haver uma diferença de opinião que se 
estende, há bastante tempo, com um parceiro, alcançando um 
estado crítico, nesta altura. Terá uma clara visão do que quer, 
e o seu enfoque será prático, ao passo que os outros poderão 
mostrar uma completa resistência à sua lógica. Comunicar 
com os parceiros poderá assemelhar-se a comunicar com 
uma baleia… poderão ser inteligentes, mas são impossíveis 
de se sondar a profundidade.

Depois de uma actividade agitada no início de Outubro, 
o foco mudará, rapidamente, para questões de ordem mais 
prática, ligadas a recursos e à economia. Novos acontecimentos, 
por volta do dia 8 de Outubro, poderão trazer desafios a curto 
prazo que acabarão por conduzir a benefícios a longo prazo. 
Esta será uma boa altura para investir em relacionamentos 
importantes na sua vida, nomeadamente em crianças.

Pela altura da Lua Cheia, próximo do final do mês, haverá 
questões mais complexas que o preocuparão, ligadas à co-
municação, educação e, sobretudo, relações com irmãos ou 
vizinhos. Pessoas no seu ambiente mais próximo, poderão 
estar com problemas confidenciais, dos quais não se atrevem 
a falar. Poderão ser problemas ligados a dívidas ou a um 
relacionamento de compromisso. Alguém com problemas 
e dúvidas necessitará de partilhar consigo um segredo. 
Será tudo muito confidencial, mas os seus lábios manter- 
-se-ão selados.
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Balança
 
(Cardinal, Ar – 23 de Setembro a 23 de Outubro)

Este será um mês intenso para si, sobretudo porque o regente 
do seu signo, Vénus, estará em Escorpião e em conjunção com 
Marte, o que trará paixão aos relacionamentos e suscitará 
uma interacção sexual e emocional complexa. Será uma 
altura em que se sentirá inseguro quanto ao seu caminho e 
muito susceptível quanto ao envolver-se em procedimentos 
que o possam comprometer. Ao mesmo tempo, poderá sentir 
atracções irresistíveis e, talvez, proibidas, em que estará à 
mercê dos seus desejos.

Quando Vénus entrar em movimento retrógrado, por volta 
do dia 9 de Outubro, o seu intenso envolvimento numa relação 
poderá tornar-se excessivo para si. Talvez sinta que está a ir 
além da sua compreensão ou capacidades. Haverá indicações 
de que estará numa posição fraca em termos económicos e, por 
isso, estará dependente de outra pessoa. A hesitação poderá 
levá-lo a arrepiar caminho, para encontrar o equilíbrio 
e força de que tanto desfrutou no último mês. Talvez o 
relógio possa, de facto, voltar atrás.

A sua vida amorosa passará, certamente, por duras provas, 
próximo do fim do mês, e os segredos terão muito peso sobre 
si. O que precisa é de alguém em quem confiar, e próximo do 
fim do mês, numa altura em que se sentirá demasiadamente 
exposto, criará uma ligação com alguém, que saberá como 
lidar com assuntos confidenciais e poderá resolver assuntos 
que o comprometem emocional ou economicamente. 

Escorpião 
(Fixo, Água – 24 de Outubro a 22 de Novembro)

Neste mês, as tendências para o aumento de poder conti-
nuarão, e sentir-se-á com tudo sob controlo e absolutamente 
determinado a fazer as coisas de acordo com a sua vontade. 
O seu carisma será forte e atrairá pessoas que não conse-
guirão resistir ao seu magnetismo. Nesta altura, os parceiros 
poderão estar um tanto ‘peganhentos’ e dependentes, mas 
não estará com disposição para se sentir limitado ou para se 
comprometer com a sua própria agenda. 

Embora a confiança seja alta em Outubro, haverá uma 
situação doméstica que poderá, muito bem, vir a debilitá-lo, 
por volta da altura da Lua Nova, no dia 23, pelo que, terá 
de caminhar com cuidado, se quiser evitar aventurar-se. 
Nesta altura, o Sol e Mercúrio entrarão ambos no seu signo, 
o que significa que as pessoas irão gravitar na sua direcção, 
fornecendo-lhe informação e ajuda. Alguém, de quem gosta, 
precisará de orientação, e poderá, seguramente, entregar 
tal tarefa nas mãos de uma pessoa especializada, que possa 
fornecer as respostas.

No final do mês, o regente do seu signo, Marte, entrará em 
Sagitário, e poderá ter a sensação de se querer afastar de ques-
tões enganadoras e de pessoas exigentes. Revelar-se-ão tantas 
questões emocionais complexas à sua volta que começará a 
sonhar com uma vida livre de restrições e de exigências por 
parte dos outros. Aproxima-se uma altura em que poderá 
concentrar-se na expansão do seu rendimento através de 
empreendimentos de cooperação interessantes.
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Sagitário 
(Mutável, Fogo – 23 de Novembro a 21 de Dezembro)

Nos primeiros dias de Outubro, haverá acontecimentos im-
previsíveis e interessantes que poderão estar ligados a viagens 
repentinas de negócios ou a viagens familiares. Estará a viver 
um período com um forte enfoque na sua vida doméstica, 
sobretudo porque gostaria de colocar as coisas sobre uma nova 
base, que lhe dará mais espaço, liberdade e oportunidade. 
Contudo, poderá vivenciar uma oposição vinda de pessoas, 
com preocupações de ordem prática relativamente aos seus 
planos. Enquanto segue os seus instintos, as outras pessoas 
preferem dar ouvidos à lógica.

Este será um mês extremamente activo para si, em termos 
sociais; os amigos e organizações sociais estarão ocupados a 
fazer planos que poderão ter repercussões importantes para o 
futuro. Haverá algumas perturbações, mas, basicamente, po-
derá deixar os compromissos sociais para os outros, enquanto 
persegue as suas próprias alternativas.

O final de Outubro trará experiências emocionais muito 
recompensadoras que ocorrerão na sua vida interior privada, 
e não no mundo exterior. Será uma altura maravilhosa para 
a meditação e para outras experiências espirituais, ou, alter-
nativamente, um período em que poderá, altruisticamente, 
ajudar outras pessoas que precisam de beneficiar do seu poder 
e positivismo. A sua vida íntima será importante nesta altura, e 
os maiores prazeres ocorrerão nos reinos da imaginação. 

Capricórnio 
(Cardinal, Terra – 22 de Dezembro a 20 de Janeiro)

Na altura da Lua Nova, a 7 de Outubro, surgirão novas 
oportunidades que poderão criar o cenário para um sucesso 
profissional a longo prazo. O seu equilíbrio e discernimento 
serão apreciados pela chefia, e poderá vir a ser reconhecido, 
com um cargo que lhe dará mais responsabilidade e apreço. 
Nesta altura, as pessoas irão esforçar-se bastante para tornar a 
vida agradável, e os colegas, em particular, estarão dispostos a 
orientá-lo e a desempenhar serviços para lhe facilitar a vida.

As parcerias também irão prosperar, nesta altura, e as pessoas 
amadas ficarão, simplesmente, demasiado felizes por fazer 
cedências e criar um bom clima. Em termos profissionais, 
também será uma excelente altura para parcerias e iniciativas 
empresariais, desde que seja você a comandar.

A última parte de Outubro será caracterizada por aconteci-
mentos intensos na sua vida social. Haverá uma quantidade 
de acontecimentos muito complexos que, por um lado, 
poderão afectar amizades e, por outro, as crianças. Poderão 
surgir algumas negociações financeiras pouco claras que irão 
preocupá-lo. Os casais que conhece intimamente poderão estar 
a passar por uma crise, ou uma amiga poderá estar a precisar de 
ajuda emocional. O último fim-de-semana do mês conduzirá 
as questões por resolver a um ponto de ebulição, e você, ou 
o seu parceiro, poderão acabar por se envolver mais do que 
gostariam. Felizmente, nesta altura, muitas das perturbações 
sociais serão resolvidas com sucesso.
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Aquário 
(Fixo, Ar – 21 de Janeiro a 19 de Fevereiro)

Outubro será um mês com acontecimentos muito positi-
vos em termos intelectuais, e uma excelente altura para fazer 
planos futuros, sobretudo os que estiverem ligados a viagens. 
Com o planeta da mente, Mercúrio, a juntar-se ao regente do 
seu signo, Saturno, na altura da Lua Nova, a 8 de Outubro, terá 
clareza relativamente aos seus planos e desfrutará dos desafios 
intelectuais que virão ao seu encontro – sobretudo porque terá 
o apoio de alguém que conhece tudo acerca do caminho que 
irá atravessar.

Na sua carreira, haverá mais acontecimentos complexos a 
caminho. Alguém numa posição de poder poderá reconsiderar 
algo, e de uma forma geral, poderá haver guerras de poder a 
um nível bastante elevado, que não se tornarão mais fáceis 
com o avançar do mês. A Lua Cheia, no dia 23 de Outubro, 
trará desenvolvimentos de carreira importantes, talvez devido a 
segredos que serão revelados nesta altura. A nível pessoal, será, 
provavelmente, uma boa ideia manter muitas das suas próprias 
intenções em segredo, nesta altura. Ao mesmo tempo, também 
não espere que quem está no poder lhe diga tudo. Poderá tornar-
-se demasiado difícil lidar com a situação.

Outubro será um mês em que poderão ocorrer acontecimentos 
económicos imprevisíveis − talvez alguma coisa que era promissora 
uns meses antes, e que, agora, acabe por trazer resultados ainda 
mais promissores. Poderão aparecer pessoas poderosas e dinâmicas, 
com muita influência, com ofertas surpreendentes que poderão, 
mesmo, dar um considerável impulso ao seu rendimento.

Peixes 
(Mutável, Água – 20 de Fevereiro a 20 de Março)

A estreita conjunção do regente do seu signo, Júpiter, com 
o eléctrico Úrano, durante os próximos meses significa que as 
mudanças febris que estão a ocorrer na sua vida continuam sem 
parar, o que poderá ser, ao mesmo tempo, divertido e confuso 
para si. Os parceiros tenderão a ter uma abordagem sensata e 
prática, ao passo que estará disposto a seguir a sua intuição. 
De uma forma geral, sabe o que não quer, e o que não quer é 
ser um escravo do sistema. Os conflitos de comunicação, no 
início do mês, serão melhor resolvidos, se escutar, cuida-
dosamente, o que as outras pessoas sugerem, em vez de fazer 
exactamente o que quer.

Neste mês, haverá uma forte ênfase no saber psicológico e 
espiritual, e poderá vir a reexaminar algumas das suas crenças 
e convicções. Poderá ter a impressão de que quando as pessoas 
exprimem as suas ideias com demasiada intensidade é porque 
haverá motivos para suspeição. Contudo, nesta altura, poderá 
sentir uma forte atracção por conhecimentos secretos e 
magia oculta. De facto, em Outubro, haverá um tremendo 
processo de aprendizagem, que trará uma revelação a muitas 
pessoas, sobretudo no final do mês, que será também uma 
óptima altura para viajar.

Os últimos dias de Outubro trarão acontecimentos de car-
reira positivos, que firmarão o progresso e realçarão as suas 
ambições. Esta será uma boa altura para empreender iniciativas 
de viagem, ligadas à sua vida profissional, podendo, também, 
vir a ter apoio financeiro.

(*) Adrian Ross Duncan anterior editor do Astrological Association Journal, que trabalha como astrólogo a tempo inteiro, desde 1985. Adrian é 
o autor de Doing Time on Planet Earth (Element Books 1990) e de Astrology: Transformation and Empowerment (Red Wheel/Weiser 2002). Os seus 
softwares de astrologia Horoscope Interpreter, Astrology for Lovers, e The Astrological Calendar estão disponíveis em www.worldofwisdom.co.uk.
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mundo perfeitot
Felicidade q.b.

Bom mês! Boas conexões!

Yosef Cunha Rodrigues * 

«Se não consegues controlar o muito bom, também não conseguirás dominar o muito 
mau». Este é um dos ensinamentos que mais aprecio de Rav e de Karen Berg, directores 
e líderes mundiais do Kabbalah Centre. quando algo de ‘muito bom’ nos acontece, 

o que fazer depois? Como diminuir o ego e viver na 
prática essa alegria toda, pro-activamente? A resposta 
para o tema deste mês (saber dominar as emoções) está 
na sintonia do Yehuda Berg («Estou tão Feliz»), onde 
ele explica sabiamente o conceito de ‘estar feliz’, de 
como lidar com toda essa ‘boa’ energia em determinados 
momentos do ano, que mudam conforme o mês/signo 
em que estamos. Por isso é tão importante conhecer 
a energia de cada dia, e uma das formas mais eficazes 
de o fazer é através da astrologia, uma das ferramentas 
mais importantes da Kabbalah. «Quando aprende 
sobre astrologia kabbalística e passa a conhecer todos 
os 12 signos, ganha sabedoria sobre o que cada um de 
nós está a passar. (…) Ao aprender sobre o signo de 
uma pessoa, vivenciamos uma maior consciência», 
afirma Yehuda. E se quer entender com profundidade 
o que é a astrologia kabbalalística, de saber quem é de 
verdade, perceber os sinais que cada mês nos oferece 
em determinados momentos do ano, fique atento às 
aulas e cursos que o Kabbalah Centre oferece ao vivo 
ou on-line para Portugal, através da professora Hannah 
Diandre. (Mais informações abaixo)

Sintonia Semanal «Estou tão Feliz» em 10 Fevereiro 
de 2008, por Yehuda Berg:

«Estamos agora no mês de Peixes, também conhe-
cido como o mês da alegria. A felicidade está em nós. 
Sente isso? 

Se tem vindo a estudar a Kabbalah há algum tempo, 
sabe que a felicidade não é algo que simplesmente 
aparece ou desaparece. É algo que tem que criar. 

A felicidade pode ser realmente uma das emoções 
mais reactivas, pois tendemos a passar a vida à espera 

que as coisas que nos farão felizes aconteçam: «Vou 
ser feliz quando for promovido, quando tiver um 
namorado, quando perder peso». Isto é mesmo um 
sistema de crenças imperfeito. 

Ao esperarmos por qualquer força externa para 
despertar a nossa alegria e felicidade é justamente 
o que nos mantém com falta de alegria e felicidade.  
A felicidade é uma escolha que fazemos e deve con-
tinuar a ser feita repetidamente. 

Mas, o que fazer quando as condições da sua vida 
não são exactamente de alegria? Os kabbalistas reco-
mendam «fingir até conseguir». Por outras palavras, se 
não consegue encontrar a força por dentro, desperte-a 
por fora. 

Permita-me lembrar que os nossos cinco sentidos 
impedem-nos de ver a Luz em cada situação, ou, em 
outras palavras, de sermos felizes 100% do tempo. 
Estudos têm mostrado que, se alguém descreve uma 
cena e imagina que, mesmo que não a veja com os 
olhos, as mesmas áreas do cérebro são estimuladas.  
O cérebro não se importa se isso acontece na realidade 
ou não. Da mesma forma, quando sorri, não importa 
se é algo que o faz sorrir ou se está apenas a sorrir sem 
motivo. O resultado é o mesmo. Quando os músculos 
do seu rosto contraem, as endorfinas são liberadas 
na corrente sanguínea, dando-lhe esse sentimento 
bom. De uma forma ou de outra, o sorriso pode ser 
causado pela visão do seu companheiro, ou porque 
está a segurar uma caneta na boca como um osso 
(teste-o por si mesmo), e o corpo percebe que está a 
sorrir, fazendo assim a sua parte. 

Lembre-se, a prática leva ao perfeito. Quanto 
mais se permitir ao bom humor, mais rápido estará 
de bom humor».

(*) Voluntário do Kabbalah Centre em Portugal (yosef.rodrigues@gmail.com)
Para receber Informações sobre Kabbalah envie um e-mail para: portugal@kabbalah.com
Adicione www.facebook.com/kabbalah.portugal à sua lista de amigos; envie um  
e-mail para receber informações sobre eventos presenciais em Portugal e as Sintonias  
directamente do Yehuda Berg!

Z

(Segundo os ensinamentos do Kabbalista Rav Berg, Kabbalah Centre)
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PROCURE NO SEU QUIOSQUE  
HABITUAL

* Tel. 213 805 048  * 
Fax 210 961 316  * geral@joeli.pt  * www.joeli.pt

1 DVD

Educar crianças pode ser a experiência mais gratificante do mundo ou por outro lado a mais frustrante. Os filhos são por natureza 
aprendizes impacientes, mas uma vez que o seu cérebro se encontra em desenvolvimento, apresentam uma capacidade de 
assimilar informações, verdadeiramente espantosa. 
Pequenos gestos como o contacto visual e a expressão corporal constituem poderosas fontes de motivação que deve utilizar para 
potencializar a comunicação e ajudar os seus filhos a crescerem em todos os níveis. 
Passe 50min com a ‘Mestre da Educação’ e aprenda:
Como lidar com as ‘birras’ e com a chantagem psicológica;
Desmistifique a idade dos porquês;
O momento em que fala com os seus filhos é tão importante quanto a informação que lhe transmite;
 As expressões não verbais podem ter um impacto positivo ou negativo, dependendo do comportamento. Ann Corwin, autora 

do grande sucesso The Child Connection, é consultora, professora no campo da Educação e Desenvolvimento das Crianças. 

Como comunicar com os seus filhos

Por APENAS

com 2 DVDs

12,95

DIFICULDADE EM ENCOMENDAR DVDs
Estimado leitor,
Temos registado contactos de leitores informando-nos da dificuldade em adquirir os DVDs da Zen Energy.
Se tiver dificuldade em encontrar ou adquirir o DVD, pedimos o favor de nos contactar.

COMPRE JÁ

PROMOÇÃO 
DE DVDS 
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PVPR 

4.10
€

bazar

Desd
e: 

PVPR 

28.50€

PVPR 

12.90€

PVPR 

28€

MODA OUTONO/INVERNO 
TUC TUC
Contrastes, grafismos 
e detalhes
A Tuc Tuc regressa com uma colecção 

carregada de contrastes, grafismos e 
detalhes. Desde os castanhos, os verdes, 
os laranjas e os amarelos mostarda, as 
novas propostas da marca apresentam-se 
para serem desfrutadas pelos seus fãs. 
As propostas de Outono/Inverno estão 
organizadas em quatro linhas distintas: 
Mini, Baby, Kids e Festa, com várias 
colecções dentro de cada uma delas. 
Em cada linha, a Tuc Tuc dá vida a 
mundos recheados de cor, expressão e 
descontracção, onde se respira o espírito 
de brincadeira e de diversão.

Saiba mais em www.tuctuc.es

PVPR 

N.D.

HIDRATANTE CORPORAL CYMBOPOGON
Refrescante aroma 
O Hidratante Corporal Cymbopogon da Harnn foi elaborado 

para ser um creme concentrado para a ‘juventude da pele’. 
Uma verdadeira infusão Euro-Asiática, esta colecção oferece 
uma balançada combinação do aroma cítrico da Erva-Lima 
com o refrescante e doce aroma da Lavanda. É considerado 
um agente intensivo na humidificação e suavização da pele, 
sendo rapidamente absorvido após a aplicação. Agregando 
em si extractos de Nenúfar e Hibisco, proporciona um efei-
to rejuvenescedor e clarificador da pele, além de hidratar 
intensivamente e evitar a perda de água trans-epidermal. 
Contém vitaminas eficientes e extractos naturais que vão 
trabalhar para a saúde da pele. A seguir ao Verão combata a 
desidratação provocada pela exposição solar e estime o seu 
bem mais precioso, a pele. 

Saiba mais em www.harnn-thann.com

INFUSÕES YOGI TEA
Equilíbrio para a mente, 
corpo e espírito
A Yogi Tea oferece uma ampla variedade de infusões 

biológicas que têm por base a filosofia ayurvédica. As 
infusões Yogi Tea possuem os aromas complexos e 
os sabores exóticos naturais de plantas e especiarias 
biológicas que ajudam a recuperar o equilíbrio do seu 
corpo, mente e espírito e a viver em harmonia com 
a Natureza e o meio ambiente. À venda nas lojas de 
produtos naturais e celeirodieta.

Saiba mais em www.celeiro-dieta.pt

ALOÉ VERA CABELOS
Sedoso e brilhante
‘Brilho vital para um cabelo fabuloso’ é a pro-

posta da LR – Health & Beauty Systems Ibéria, 
para a saúde dos seus cabelos que merecem uma 
atenção especial todo o ano e também, muito 
especialmente, depois das férias. Formulados 
com elevadas concentrações de Aloé Vera, a 
gama capilar da LR, coloca à sua disposição 
dois produtos que vão proporcionar aos cabelos 
suavidade, sendo especialmente indicados para 
cabelos secos e pintados, aos quais conferem 
brilho, vigor e mais volume. 

Saiba mais em www.lrworld.com

Gel KIREGE BABA DE CARACOL
Regenerador celular
Os cuidados de rosto Kirege Baba de 

Caracol actua estimulando a síntese na-
tural de colagénio e elastina, favorecendo 
a regeneração da pele foto-envelhecida e 
a renovação dos tecidos que apresentam 
rugas, manchas, marcas ou cicatrizes. O 
uso continuado confere à pele um aspecto 
rejuvenescido e saudável, livre de imperfei-
ções e sinais de envelhecimento precoce.  
À venda em farmácias e parafarmácias.
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PVPR 

N.D.LINHA DE CABELO ECO.KID
100% biológicos e 
biodegradáveis
Como marca pioneira na categoria de cosméticos 

naturais e biodegradáveis, Eco.kid apresenta uma 
gama de produtos especificamente desenvolvidos 
para responder às necessidades de saúde e higiene 
dos cabelos das crianças dos 3 aos 12 anos, e, 
simultaneamente, respeita o ambiente após a sua 
utilização, já que tem como base componentes or-
ganicamente certificados, hipo-alergénicos e 100% 
biodegradáveis.Todos os produtos têm como missão 
nutrir o couro cabeludo e protegê-lo, prevenindo 
pontas partidas, cabelos embaraçados, couro ca-
beludo seco, irritado e escamado. Quando usados 
diariamente, os produtos evitam naturalmente a 
infestação de piolhos tão comum nestas idades, 
pois os óleos essenciais australianos incluem pro-
priedades repelentes, ajudando a criar um cabelo 
adverso a lêndeas e piolhos. A nova marca Eco.kid 
chega a Portugal através da empresa Global Santé 
que a disponibiliza através da rede nacional de 
farmácias e parafarmácias.

ÓLEO DE AMÊNDOAS 
DOCES AGA
Após exposição 
prolongada ao sol
O Óleo de Amêndoas Doces AGA é o 

pós-solar ideal para restabelecer a hidrata-
ção natural da pele e deixar uma sensação 
revitalizante. Diariamente, ao fim do dia, 
aplique o óleo e contribua para a beleza 
da sua pele: as propriedades emolientes 
deste óleo de origem vegetal nutrem em 
profundidade e devolvem o brilho e a 
suavidade de uma pele saudável. À venda 
no seu hipermercado habitual.

GAMA ANTI-ENVELHECIMENTO 
NUXE

Ingredientes naturais
A resposta anti-envelhecimento 

numa gama bem estruturada e mui-
to fácil de aconselhar: Nirvanesque 
(primeiras rugas de expressão); 
Merveillance (rugas de expressão 
instaladas); Aroma-Vaillance (rugas 
profundas, perda de firmeza); Nu-
xuriance (peles maduras, perda de 
densidade). Não perca a campanha 
anti-envelhecimento ‘Rentrée’ disponí-
vel a partir de Setembro, na compra de 
dois produtos pertencentes às linhas 
acima referidas, oferta de uma bolsa 
Nuxe com alguns produtos da gama. 
À venda nas farmácias.

MODA SURKANA
Colecção Outono/Inverno
A colecção Outono/Inverno da Surkana é igual a si própria: 

moda e acessórios para mulheres que fogem das imposições 
sociais e adaptam as tendências a um estilo próprio e pessoal. 
Surkana é mistura, fusão, influência recíproca de culturas 
e pessoas. É um conceito aberto onde encaixam diferentes 
personalidades com o mesmo modo de entender o mundo.  

Saiba mais em www.surkana-em-portugal.com

CÁPSULAS DEPURALINA GOLD
Elimine resíduos do seu corpo
A sua fórmula Tripla Acção Depurativa elimina eficazmente os quilos de 

resíduos que, com o tempo, se acumulam no corpo. Os vários componen-
tes de Depuralina permitem a depuração total do organismo, revelando 
bons resultados na regulação dos níveis de glicose, recuperação da flora 
intestinal e restabelecimento do funcionamento do fígado. Disponível em 
embalagens de 90 cápsulas. Todos os produtos da linha Depuralina são 
100% naturais e estão disponíveis nas farmácias, parafarmácias e lojas de 
produtos naturais. 

PVPR 

  1.45€

PVPR 

32.88€

PVPR 

N.D.

PVPR 

N.D.
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HIGIENE AMBIENTAL MINI-DESV
Agradável fragrância 
no ambiente
A JJC, empresa que opera no campo da Higiene Ambiental, lança 

o mini-DESV (dispositivo de evaporação de substâncias voláteis, 
um aparelho que trata e limpa o ar, ao mesmo tempo que elimina 
maus odores e deixa uma agradável e fresca fragrância no ambiente. 
O aparelho funciona com recurso a um mecanismo de evapora-
ção silencioso, que espalha uma fragrância natural, terapêutica e 
anti-alérgica no ambiente, responsável pela eliminação de germes, 
bactérias e outros agentes causadores de doenças respiratórias. 
Disponível em três cores (azul, verde e vermelho) e funciona a 
pilhas ou ligado à corrente. 

Para mais informações através jota.jota.carvalho@gmail.com ou 
contacte 261 419 800

GAMA CORINE DE FARME
Nova linha de cuidados rosto e corpo
Formulados com ingredientes de origem natural rigorosamente 

seleccionados, sem parabenos e sem corantes, a gama completa de 
cuidados diários garante uma tolerância óptima e um perfeito respeito 
pela pele. A linha completa é composta por cuidados de limpeza e 
desmaquilhantes, cuidados hidratantes para o seu rosto, loções cor-
porais para todo o tipo de pele que oferecem uma hidratação durante 
24h e um creme de protecção para as suas mãos. 

Saiba mais em www.corinedefarme.pt

CALÇADO VÍRUS MODA
O melhor a seus pés
A marca aposta nas botas e botins de várias alturas, rasos ou 

com inovadores saltos, numa selecção ecléctica que integra os 
práticos abotinados e os sapatos para qualquer ocasião. Além 
do preto, cinza e castanhos, o laranja escuro e o bordeaux 
são tendências da próxima estação, bem como muitos beges, 
alguns com debruns em contraste. Ao dispor em sapatarias 
de Norte a Sul do país. 

Saiba mais em www.virusmoda.com

HIDRATANTE VASENOL
Regeneração da pele
Para ajudar a pele muito seca a 

regenerar-se, a marca Vasenol lança o 
Creme Gordo que completa a restante 
regeneração intensiva. Especialistas 
defendem que a pele pode ser natu-
ralmente seca ou pode tornar-se assim 
em algumas fases da vida, como na 
gravidez, provocando o aparecimento 
de estrias. Aplicar um creme gordo 
muito hidratante e de rápida absorção 
é uma boa maneira de hidratar e cuidar 
da pele, porque assim consegue ser 
uma pele elástica.

Saiba mais em www.vasenol.pt

 EMULSÃO CORPO-
RAL TERRAKÉ
Hidratação 
intensa
O leve véu cintilante 

transforma-se, em con-
tacto com a sua pele, 
numa emulsão de uma 
incrível riqueza. Satura 
a sua pele de hidratação, 
de macieza e flexibili-
dade.

Para mais informações 
contacte 219 457 530

PVPR 

24€

PVPR 

N.D.

PVPR 

N.D.

PVPR 

74€

PVPR 

52.60€

Desde: 
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Aprecie a sua beleza natural e valorize-a com alguns cuidados diários. Cláudia 
Jacques, Relações Públicas, revela alguns dos seus truques para se manter bonita(o) 
por dentro e por fora.

Nunca se deite sem lavar muito bem o rosto, quer 
esteja maquilhada ou não, é imprescindível dormir com 
a pele totalmente limpa. Não nos podemos esquecer que 
a pele renova-se durante o sono e alimenta-se do que lá 
existe. Por isso, mesmo quando estamos muito cansadas 
e cheias de sono, vale a pena fazer o esforço de limpar o 
rosto e colocar um creme de noite. E lembre-se, mesmo 
quando não estamos maquilhadas, a pele, à noite, está suja, 
pelo pó, poluição e até pela própria gordura que segrega 
durante o dia; isto obstrui os poros e impede que a pele 
oxigene convenientemente, favorecendo o aparecimento 
dos inestéticos pontos negros. Pessoalmente, gosto sempre 
de passar várias vezes água fresca no rosto. Só assim sinto 
que a pele fica totalmente limpa. Fazer esfoliações suaves, 
sem agredir a pele, também ajuda a retirar as células 
mortas e a fazer uma limpeza mais profunda. 

O tapa olheiras 
Touche Eclat, da 
Yves Saint Laurent o 
meu eleito há vários 
anos, tem três tons 
diferentes para se 
ajustarem aos diferentes 
tons de pele. Com 
uma embalagem em 
forma de pincel, basta 
pressionar-se o botão 
preto da extremidade 
para o produto chegar 
de forma uniforme 
e distribuída. Uma 
óptima forma de se 
aplicar o produto em 
zonas sensíveis. Quando 
me maquilho coloco o 
tapa olheiras na zona 
dos olhos e nunca 
aplico pó de arroz, isto 
para evitar secar a pele e 
marcar as rugas. Mesmo 
quando sou maquilhada 
por outras pessoas peço 
sempre para não me aplicarem pó de arroz na zona dos 
olhos. Assim, posso sorrir mais à vontade, porque sei 
que não fico com marcas vincadas.

Alimentar e hidratar as nossas pestanas  
é muito importante, pois elas são sensíveis e  
estragam-se com o uso do rímel. Pessoalmente, 
tenho especial cuidado com as minhas pestanas, 
porque quero mantê-las longas e fartas, por isso 
quando as desmaquilho uso um produto adequado 
para o efeito. Além disso, tenho muito cuidado para 
não as arrancar ou parti-las, recorrendo sempre a 
movimentos suaves. No entanto, para que seja mais 
fácil desmaquilhá-las escolho sempre um rímel com 
colagénio para as maquilhar. Descobri que o gel base 

de lipossomas, da Talika (Lipocils),  
aplica-se como um rímel.  
Uso frequentemente à noite quando 
vou dormir e nos dias em que não 
me maquilho. O óleo de amêndoas 
doces também é óptimo para hidratar, 
podendo ser aplicado com um 
simples cotonete.

Por dentro e por fora
Cláudia Jacques 
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agenda

CURSOS
-

►

POR CRISTINA MARTINS

►

-

►

POR SARA CARDOSO
-

►

POR SARA CARDOSO

►
POR LUÍS RESINA

-

►

POR CAROLA CASTILLO

►
POR LUÍS RESINA E JOSÉ
LUÍS SANTOS

 
 
 

►

 

dia 

 7Nova

dia 

1Quarto 

►
(2 aos 14 anos)
POR ISABEL LEAL

-
 

-

►
POR ISABEL LEAL

-
 

-

►

  
 

 

►

 
 

►

POR FÁTIMA GRAÇA

►
POR RODRIGO BELARD

-

►
 

 

►
POR LUÍSA SAL

 

►

 
  

►

POR LUÍS HENRIQUES
 

►
 

►

►

►

 
 

►

 
 

 

►
POR BIRGIT A. SIEBLER

 

►
 

►
POR SARA CARDOSO

 

 
 

►

 
 

►
 

-
-

►
POR LUÍS FERREIRA

 

►

 
 

►

POR MARIANA PEREIRA

 

►

POR LUÍS RESINA 
E NARCISO SARAMAGO

-

►
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Outubro 2010

dia 

23Lua 
Cheia

dia 

14Quarto 
Crescente

►
 

 

 

►

-
 

►

POR ISABEL LEAL
-

►

 

►

 

►

POR ISABEL COSTA
 

 
 

►
POR DORA MATOS

-

►

POR WOLFGANG 
HOFFMANN

►

POR CLÁUDIA FIDALGO
 

►
 

►

POR CLÁUDIA WEIGERT
-

►

 
 

►

n  
-

►

-
 

OU
-

►

POR ISABEL COSTA
 

-

►
 

 
-

►

-

►
POR SUSANA NOGUEIRA

 

►

-

►

 
 

-

►

-

►
 

►
POR HELENA AZEVEDO

►

 
-

►

POR ANA PAULA
 

►

POR LUÍS CUNHA
 

►

 
-

►

POR ISABEL LEAL
-

 
-

►

POR ISABEL LEAL
 

 
-

►

POR LUÍS RESINA
 

►

POR LAURA SANCHES

►

 

►
POR MARIA JÚLIA DUARTE

►
POR CLÁUDIA PIRES

-

►

 
-

WORKSHOPS
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agendat
1  
Outubro Outubro

4 Dia 
Mundial 
dos 
Animais

Outubro

5 Implanta- 
ção da 
República

Outubro

Dia  
Mundial  
da Água 3 Dia 

da 
Infância

TERAPIAS

►

POR ISABEL LEAL
-

-

►
POR CARLOS BALTAZAR

►
POR FÁTIMA GRAÇA

►
POR LISETE MOEDAS

►

POR MARIA JOÃO

►

 

►
POR BRUNO LOURENÇO

►

POR SUSANA CAMBA
  

 
 

►

 
 
 

►

POR BRADFORD TILDEN

►

 

►

 
 

►

POR JORGE FERREIRA

►

 

►

POR CLÁUDIA PIRES
-

►

POR BRADFORD TILDEN
 

►

-

►

POR ALEXANDRA RETORTA
 

►

POR LAURA SANCHES

►
POR MARIA DOS ANJOS 
CORREIA

►
POR CRISTINA MARTINS

►

POR ANA GERARDO

►

-

►

POR ANA GERARDO

►

POR CRISTINA MARTINS

►

POR ISABEL BLANCO 
FERREIRA

 
 

►
POR GISELA

►

►

POR BIRGIT A. SIEBLER

 

►

POR CRISTINA MARTINS
-

►

POR EUNICE PIRES
 

►
POR JOÃO PAULO SOUSA

 

►

-

►

POR ISABEL COSTA
 

-

►  
-

-

►

-

►
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MEDITAÇÃO

►
POR ISABEL LEAL

 

 
-

9 Dia 
Mundial 
dos 
Correios

Outubro

16Dia  
Mundial 
da  
Alimentação

Outubro

30
Dia 
Nacional 
da 
Prevenção 
do Cancro 
da Mama 

Outubro

31Dia 
Mundial 
da 
Poupança

Outubro

NOTA 
facultados pelos organizadores
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Palestras, seminários e 
conferências

► 

►

POR FERNANDA BOTELHO
 

ENCONTROS, 

PASSEIOS E RETIROS

►
 

CONCERTOS

►

POR BRADFORD TILDEN

►

►

►

►

 

►
 

►
POR DORA MATOS 
E EUNICE PIRES

 

►
 

 

►

POR CLARA DE ALMEIDA

  

►
-

►
 
 

►
POR CRISTINA MARTINS

►

POR CRISTINA MARTINS
 

►

 
 

-

►
POR JOSÉ PIRES

-

►

 
 

-

►

►

POR BRADFORD TILDEN

►

►
POR BIRGIT A. SIEBLER

►
POR SUSANA NOGUEIRA

  

►

POR ISMÉNIA GOMES

  

►

POR MIGUEL HOMEM E SIMÃO 
MONTEIRO

 

►

 
 

►

 
 

►

►

-

►

 
 

 

►

-
 

►

POR CLARA DE ALMEIDA

►

POR NATÁLIA RODRIGUES
 

-

►

►

POR ISMÉNIA GOMES
 

-

►

POR CAROLINA MENEZES

►

POR FERNANDO MARTINS

►
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Leituras em dia
Veja as nossas sugestões de leitura para este mês! 

livros

ALIMENTAÇÃO 
EMOCIONAL
ISABEL MENÉNDEZ

Porque emagrecemos quando nos 
apaixonamos? Porque engordam 
algumas pessoas quando terminam 
uma relação amorosa? Porque 
temos ataques de fome quando 
nos angustiamos? Porque não 
resultam as dietas com todas as 
pessoas? O nosso corpo é um 
organismo que não depende 
apenas do alimento físico, mas 
também do afecto e do amor. 
Se estes faltam, a mente procura 
canais para expressar o seu mal- 
-estar. Os alimentos que escolhemos 
não são, assim, uma simples fonte 
de energia, pois têm a capacidade 
de mascarar conflitos psicológicos 
que não conseguimos expressar.
Neste livro, a psicóloga e 
psicanalista Isabel Menéndez 
responde às perguntas anteriores 
e a muitas outras, ajudando-nos 
a perceber a relação entre a 
nossa dinâmica afectiva e a sua 
expressão através da forma como 
nos alimentamos.
(Temas e Debates)

DESCUBRA O SEU DESTINO
ROBIN SHARMA

Combinando a antiga sabedoria 
oriental com os princípios de 
sucesso modernos, Descubra o Seu 
Destino é uma narrativa cativante 
que o ajudará a viver a vida em 
pleno, conquistando a felicidade, 
a prosperidade e a harmonia que 
merece.   
(Pergaminho)

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 
–  BULLYING
NAZARÉ BARROS

Violência nas Escolas – Bullying é 
um livro repleto de actualidade 
onde os problemas da indisciplina e 
violência escolares são abordados 
numa perspectiva actual e nas suas 
várias dimensões: pedagógica, 
relacional, social e organizacional. 
Indisciplina, violência e bullying são 
fenómenos que estão presentes 
nas escolas portuguesas. Estamos 
perante um livro onde estes 
fenómenos são analisados sem 
alarmismos fáceis ou exageros 
mediáticos, mas com rigor e 
conhecimento científico. Numa 
linguagem simples e acessível, este 
livro é um contributo decisivo, um 
testemunho e uma ajuda para pais, 
professores e toda a comunidade 
educativa.   
(Bertrand Editora)

O TEU CORPO DIZ 
‘AMA-TE’
LISE BOURBEAU

Quando o nosso corpo fala-nos  
– através da linguagem da doença 
– é porque nos quer chamar a 
atenção para uma forma de 
pensar que nos é prejudicial. Estes 
pensamentos prejudiciais, mesmo 
sendo inconscientes, lesam todo 
o nosso ser. Por isso, quando uma 
doença surge é para nos avisar 
que é tempo de mudar essa 
forma de pensar. Infelizmente, a 
medicina tradicional, e mesmo 
algumas formas de medicina 
chamadas naturais, continuam 
a encarar a doença como um 
obstáculo ao bem-estar. Ao lutar 
contra a doença, estas medicinas 
limitam-se a fazer desaparecer os 
sintomas, ignorando a sua origem. 
Lise Bourbeau encara a doença 
não como um problema em si mas 
como uma dádiva que a vida nos 
faz para reequilibrar o nosso ser, 
para reconciliar o corpo e a alma e 
restabelecer o diálogo entre eles.   
(Pergaminho)

A VIA DA VIGILÂNCIA 
INTERIOR
EDWARD SALIM MICHAËL

Este livro trata-se de um 
ensinamento que lida com a 
difícil tarefa do despertar interior 
do ser humano. Preocupa-se com 
certas técnicas de meditação 
que poderão abrir a porta ao 
praticante sincero, de acesso ao 
conhecimento directo do sublime 
contacto directo com a Origem 
Divina que. O caminho para essa 
Fonte é a via da vigilância interior. 
(Publicações Maitreya)

GUIA COMPLETO DO SONO 
PARA BEBÉS E CRIANÇAS 
FELIZES
GINA FORD

De todos os temas relacionados 
com os bebés e as crianças, o sono 
é provavelmente o mais confuso e 
mal compreendido pelos pais. Afinal, 
os bebés dormem a maior parte do 
tempo, não é? Bom, alguns sim, mas 
há tantos que não. Este livro prático 
de Gina Ford, autora de best-seller 
em cuidados infantis, ajuda os pais 
a compreenderem os padrões de 
sono dos filhos e dá-lhes conselhos 
valiosos sobre como resolver ou evitar 
problemas comuns. Começando 
no primeiro dia em casa após o 
nascimento, Gina estabelece uma 
estrutura de alimentação e sono 
regulares, que ajudará o seu bebé a 
encontrar um ritmo confortável para 
toda a família.
(Bertrand Editora)

UMA BOA CRISE
ALEX ROVIRA

Uma obra que assume a dificuldade 
como signo de vida, mas que 
nos ensina a absorver o bom do 
passado, a entregarmo-nos à 
mudança, a desafiar a rotina, a criar 
e a pensar de maneira diferente, 
a encontrar um sentido na dor… 
e a desfrutar de uma BOA CRISE. 
Está na altura de aprender a lutar 
contra as dificuldades, as mudanças 
inesperadas e a inércia, de utilizar 
a inteligência, de confiar e seguir 
em frente. O autor apresenta Uma 
Boa Crise, em forma de cartas 
comoventes e realistas, em que o 
destinatário é o próprio leitor. Nelas 
o autor oferece a solução para 
transformarmos a nossa vida graças 
à aprendizagem gerada por uma 
crise, seja de que natureza for.   
(Vogais & Companhia)

SEM MEDO
MAX LUCADO

Cada novo dia parece trazer mais 
razões para termos medo…
Estamos em recessão.  
O desemprego aumenta sem parar. 
As taxas de divórcio não param de 
crescer. A violência nas escolas é 
cada vez mais perigosa. Será que 
ainda sabemos viver sem medo? 
Mas, imagine que é possível viver 
fora da prisão do medo. Imagine 
que a sua reacção a cada novo 
acontecimento na sua vida não 
era sentir-se ansioso ou preocupar-
-se, mas simplesmente… ter fé e 
acreditar que tudo irá correr bem? 
Max Lucado, autor de diversos 
best-sellers internacionais sobre 
espiritualidade e o poder da fé, 
desafia-o, ao longo destas páginas 
a dar aquele salto de fé essencial 
em direcção à felicidade que 
merece. Num estilo cheio de humor 
e compaixão, revela uma das 
verdades mais essenciais do espírito 
humano: basta acreditar… e tudo 
lhe será possível.
(Pergaminho)
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Psicologia Clínica - Hipnoterapia Clínica
Regressões - Palestras - Workshops

Paulo Silva Carvalho

- Licenciado em Psicologia Clínica pelo Concordia College NY.
- Mestrado Psicologia Clínica pela California State University.
- Curso em Sexualidade Humana pela Faculdade Medicina Lisboa.
- Mestrado em Hipnoterapia Clínica (Modelo utilizado por Brian Weiss).

Contactos:
TM: 967946433
paulojcarvalho@yahoo.com
www.novaconsciencia.com

CURSOS DE TAROT
Estudos dos Arcanos Maiores

CONSULTAS DE TAROT TERAPÊUTICO
Individuais, Kármicas
de Casal ou Familiares

Por:  SUSANA CAMBA
Tlm: 96 389 13 03

susanacamba@gmail.com
Espaço em Lisboa e outros locais
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classificados SE QUISER ANUNCIAR NESTA SECÇÃO  DE CLASSIFICADOS CONTACTE:  213 805 033

Centro de Medicinas 
Tradicionais Bentluz

Sob a direcção - técnica do 
Prof. José dos Santos Lopes

. Naturopatia 

. Homeopatia 

.  Medicina 
Ortomolecular

.  Medicina 
Homotoxicológica

.  Medicina Ayurvédica

. Medicina Chinesa 

. Nutrição 

.  Osteopatia Estrutural  
e Sacro-Craniana

. Acunpunctura

. Shiatsu

. Drenagem Linfática

. Reflexologia

.  Harmonização de 
Chakras

Rua Dr. António Martins, nº6 r/c- 1070 Lisboa
(perto do Instituto Português de Oncologia) 

e-mail: mabentluz@gmail.com
Tel. 217 273 086 / 919 304 001 / 965 303 075

•  Consultas:  
Psicoterapia Prânica, Terapia Quântica, 
astrologia, Tarot

•  Massagem:  
 Massagem Ahimsa  

•  Meditação:  
 Meditação dos dois corações  
Meditação guiada em empresas

•  Workshops de Desenvolvimento Pessoal a 
recomeçar no próximo dia 30 de Setembro

•  Curso Básico de Cura Prânica dia 9 e 10  
de Outubro

espaco.new.life@gmail.com 
www.espaco-newlife.com

R. de São Bento, nº 644 - 6º Drtº (junto ao Largo do Rato)
1250-223 Lisboa 

Contactos: 213879471 • 966596368
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Mais informações / contactos:
www.paradisia.org / geral@paradisia.org / 249 382022 / 91 7369951 / 91 9472720
Rua de S. José n.º 5ª, Bairrada, 2300-153 S. Pedro de Tomar

SHAMBALLA

LOJA SHAMBALLA
 Artesanato Místico 
 Artigos Esotéricos 

Horário de 
funcionamento:

De Segunda a Sexta-feira das 10 às 14h
das 15.30 às 19h 
Sábados das 10 às 13h

Artesanato Místico 

Rua Acácio de Paiva, nº18 D    1700-006 Lisboa (Metro Alvalade)

Tel: 218487068    shamballaartesanato@hotmail.com

 Decoração Feng Shui                                                                                
 Livros e CDs                                    

PRODUTOS E CONSULTAS DE CROMOTERAPIA

Rua dos Douradores Nº11 Sala 201 
1100-203 Lisboa (Baixa/Chiado)
Contactos: Rui Diogo 91 10 99 991

www.kaleidosol.com



Colour Mirrors
 Leituras de 
Orientação
Curas de Cor
  Alinhamento  
de Chakras

Banhos de Cor
 Essências da Cor
 Água Solarizada
  Consultas On-Line

 Agosto 2010  ZEN ENERGY  97

Mais informações / contactos:
www.paradisia.org / geral@paradisia.org / 249 382022 / 91 7369951 / 91 9472720
Rua de S. José n.º 5ª, Bairrada, 2300-153 S. Pedro de Tomar

Life Coaching
Superação e Valorização pessoal / Relacionamentos / Emagrecimento, Boa-forma e Saúde / Finanças 
Pessoais e Familiares / Orientação Vocacional / Grávidas / Mães e Educadoras

Executive Coaching
Liderança e Alta Performance / Motivação / Mulheres Empreendedoras / Desafios na Carreira Vs Família 

Revele a Mulher Fenomenal que há em Si

Contactos: www.coachingfeminino.com / carlapinto@coachingfeminino.com / 
                       96 234 36 33 / 91 399 92 96

Consultas, Cursos e Workshops
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próximas edições
NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO, FEVEREIRO

 Workaholics
As pessoas viciadas no trabalho 
sempre existiram. Contudo, a 
obsessão pelo trabalho pode 
acabar com as noções de limite das 
pessoas e aí não há família e amigos 
que aguentem.

 Desabafo da alma
A autenticidade da conversa de si 
para si.

 Feng shui: O luto  
e o fim de ciclo
Precisamos de criar mudança 
rapidamente para dar as boas- 
-vindas aos novos ciclos.

 A chave mestra 
da vida
Cada fechadura tem uma chave 
específica e, ao longo da nossa vida 
vamos encontrando várias portas 
para abrir.

 Conhecer-se 
é ganhar asas e 
conquistar a vida
Reconheça-se a si próprio.

 Numerologia: 
Identificação de 
pontos fortes  
e fracos individuais
Descubra-os e saiba como 
identificá-los.
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Yoga Body Pump RPM
holmesplace.pt

Promoção não acumulável com qualquer outra campanha ou oferta em vigor. | Oferta limitada ao stock existente. | Oferta exclusiva a não sócios Holmes Place maiores de 16 anos.  | O prémio só poderá ser usufruído 
uma vez por cliente individual. | Campanha válida até 31 / 10 / 2010.

O NOSSO

TEMOS QUE
DIA-A-DIA É duro.

TREINAR
OUVE O TEU CORPO

Desperta a tua vontade de treinar.
Com a tua inscrição, um

de oferta

p
Com 

casaco
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