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Discernimento
e Modéstia

A Nova Física
e a Nova Consciência

A vivência deste tempo de 
transformação já deixou de ser 
um tema ao qual se possa ficar 
indiferente.

O conhecimento da nova física, 
no futuro, irá mudar a nossa 
compreensão da vida.



Ao longo dos tempos fomos perdendo valores, fomos 
sendo formatados pela sociedade e desviamo-nos 

da nossa verdadeira essência. Chegou o momento de 
descobrir o Ser que Somos, de voltar à origem e sermos 

os artesãos da nossa felicidade.

Ser alternativo não é viver à margem, mas sim ser 
autêntico, original, descobrindo todo o nosso potencial.

 Espaço Aberto* - agenda alternativa do Porto, é um hino à consciência, 
 lembrando que a verdade que reside dentro de nós

é o alicerce da construção para um mundo melhor.  

*S
em

 fi
ns

 lu
cr

at
iv

o
s



3

AGENDA ALTERNATIVA DO PORTO . ESPAÇO ABERTO . #3

MAIO // JUNHO ‘11

Editorial

Índice
Em jeito de oração, agradeço
ao Sol que acolhe o meu 
despertar, à chuva que 
tempera as minhas forças,
ao vento que me embala,
agradeço ao rio que corre e 
leva consigo, tudo aquilo que 
já não me pertence,
desperto forças, agarro 
sentires deixo-me levar por 
sorrisos e…
Acredito, Confio, Entrego.
Agradeço a todos os 
Seres visíveis e invisíveis, a 
oportunidade de crescer, a 
partilha, o ensinamento, 
Agradeço a todos aqueles 
que confiaram e que 
acreditam que 
Espaço Aberto, Agenda 
Alternativa do Porto, 
é um ponto de encontro
e reflexão.
Agradeço a toda a equipa 
e a todas as pessoas que 
tornaram este projecto 
possível.

Grata,
Bem hajam!

12. Medicina Nutricional
16. Evoluir em Amor
18. Saber Respirar
20.  Português em consciência: 

uma crise de identidade?
24. A Terapia Quântica Estelar
26. Entrevista Maria Ferreira da Silva
30. Gerir uma equipa é morrer por ela…
32.  Aromoterapia, nas emoções e no sexo
38. Xamanismo no Século XXI
42.  A importância da literatura índigo na 

re-educação social
44. Projeto a seu lado
46. Responsabilidade ambiental
48. Terapeutas
49. Dicionário
50. Agenda

Maria de Fátima 
Ribeiro

Directora

5. Discernimento e Modéstia

8. A Nova Física e a Nova Consciência

Nota: As opiniões, notas e comentários são da exclusiva responsabilidade dos autores ou das entidades que 
produziram os dados. Nos termos da lei, está proibida a reprodução ou a utilização, por qualquer meio, dos textos, 
fotografias e ilustrações constantes nesta publicação, salvo autorização por escrito.

FICHA TÉCNICA:
Directora / Editora: Maria de Fátima Ribeiro | agendaalternativadoporto@gmail.com | 914247616 . 935986329
Publicidade / Marketing: Paula Cardoso | espacoaberto.publicidade@gmail.com | 936336900
Design / Paginação: Albino Carvalho | 918218093
Tiragem: 10.000 Exemplares | Distribuição gratuita



4

#3 . ESPAÇO ABERTO . AGENDA ALTERNATIVA DO PORTO

MAIO // JUNHO ‘11

“A procura de uma vida mais longa, feliz e 
saudável, é determinismo desta sociedade 
global, onde todos estão interligados, 
através de recursos tecnológicos.”
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A vIvêNCIA deste tempo de 
transformação já deixou de 
ser um tema ao qual se possa 
ficar indiferente. Em todas as 
áreas da vida, apresentam-se 
diariamente novas realidades 
que subtraem ao quotidiano 
um conhecimento que 
carece de actualização e de 
expansão mental. A procura 
de uma vida mais longa, feliz 
e saudável, é determinismo 
desta sociedade global, onde  
todos estão interligados, 
através de recursos 
tecnológicos.
Ao nível concreto redes 
sociais e internet, entre outros, 
estabelecem no Agora a 
possibilidade de interconexões 
que ultrapassam fronteiras, 
culturas, raças ou religiões, 
permitindo uma comunicação 
constante entre os seres 
humanos. Mas, para lá dessa 
dimensão concreta, há a 
interconexão da consciência, 
ou seja, todos se encontram 
ligados através de uma 
consciência colectiva que, 
não sendo visível, é forte e 
poderosa, na medida em que 
todos somos afectados pelos 
estados de consciência uns 
dos outros.
E é neste ponto que o 
discernimento se torna 
um factor importante. 
O discernimento é uma 

capacidade, que se pode 
desenvolver, começando 
por uma maior compreensão 
de si mesmo, das suas 
qualidades e do processo 
de união interna entre corpo, 
mente e espírito. Esta união 
proporciona uma tomada de 
consciência do significado da 
vida e das relações que os 
seres humanos estabelecem 
entre si e com o meio 
ambiente, dando objectividade 
à natureza da vida, às suas 
experiências e expectativas. 
Discernir é uma oportunidade 
de aprofundar relações 
pessoais, profissionais e 
sociais e de as expandir para 
tudo o que nos rodeia, com 
maior verdade e sabedoria. 
Além disso, o discernimento 
proporciona ainda a tomada 
de consciência da ligação 
entre tudo e todos, o 
que por sua vez origina 
atitudes e comportamentos 
baseados numa percepção 
de cooperação e unidade 
humana.
No quotidiano, as palavras 
que produzimos brotam 
da forma como pensamos 
sobre os outros e sobre nós 
mesmos, e não havendo 
discernimento, tende-se a 
julgar os outros, avaliando-
os de acordo com o filtro 
que a própria pessoa foi 

Discernimento
e Modéstia

Maria Júlia Nunes
938421543
www.navedourada.com
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desenvolvendo ao longo 
da vida, e até de factores 
cármicos anteriores à vida 
presente.
Esse filtro foi sendo criado 
a partir do conjunto de 
estímulos processados pela 
mente, e que mobilizaram 
a sua atenção, até que se 
produzisse uma imagem, ou 
ideia sobre esses estímulos 
ou informações captados 
pela mente. O discernimento 
é a faculdade de aprender 
a gerir esses estímulos de 
modo positivo e construtivo, 
ampliando a capacidade e 
clareza mental, assim como a 
gestão das emoções. Como 
se amplia a clareza mental? 
Vou exemplificar como se 
processam as imagens 
mentais:
Imagine a leitura deste 
artigo. Todos sabem o que 
é um artigo, ele aparece em 
jornais, revistas, livros, blogs, 
sites, etc. Quando eu digo 
artigo, no seu pensamento 
surge imediatamente uma 
representação, ou seja, ao 
longo do tempo, conforme 
as informações que foi 
recebendo, foi construindo na 
sua mente uma ideia, a ideia 
de artigo. Por isso, sabe logo 
o que é um artigo. É um facto 
concreto.
Já o discernimento, é quando 
aprofunda essa ideia que tem. 

Por exemplo, quando pensa 
em artigo, pode ir mais fundo 
e saber que são infinitas as 
possibilidades sobre as quais 
se pode escrever um artigo. 
Também pode pensar sobre 
que pessoas escrevem os 
artigos, ou que tipo de artigos 
chamam a sua atenção. Outra 
possibilidade é perguntar-se: 
o que é que este artigo que 
estou a ler significa para mim? 
Que mensagens me transmite 
e o que é que penso delas? 
É o discernimento que lhe 
permite aprofundar esse 
conhecimento e lhe abre 
novas perspectivas face àquilo 
que já sabe e conhece. 
Ao habituar-se a discernir 
sobre as suas emoções e 
as razões do que o rodeia, o 
ser humano desenvolve outra 
característica, que pode ser 
chamada de modéstia, e que 
é a capacidade  para aceitar e 
reconhecer que tudo o que já 
sabe é apenas uma pequena 
parte do que ainda pode 
conhecer e saber, dispondo-
se assim a ser um verdadeiro 
aprendiz da Sabedoria, que é 
a intenção maior da presença 
de cada Alma na Terra.

 Sinta-se Bem Consigo 
 e com a vida 
 e Seja Feliz! 

“O discernimento é a faculdade de aprender a gerir 
esses estímulos de modo positivo e construtivo, 
ampliando a capacidade e clareza mental, assim 
como a gestão das emoções.”
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vIvEMoS simultaneamente 
em dois mundos: um 
mundo atómico (material) 
feito de coisas vulgares que 
percepcionamos através dos 
sentidos e um mundo sub 
atómico (espiritual), onde a 
rapidez da manifestação dos 
acontecimentos, ultrapassa 
tudo quanto a imaginação 
possa conceber.
Vivendo entre a Terra e o Céu 
polarizamos a consciência, 
na matéria e assim, 
desconhecemos a Grandeza 
que nos envolve e penetra. O 
conhecimento da nova física, 
no futuro, irá mudar a nossa 
compreensão da vida, dos 
relacionamentos e do mundo 
que iremos entender como 
um todo, onde tudo está 
relacionado com tudo.
A física quântica relaciona a 
matéria com a consciência 
e propõe ao homem uma 
intima relação com o universo, 
partindo da análise do 

A Nova Física
e a Nova Consciência

Maria Carmelo
934 173 163

minúsculo micromundo dentro 
dos átomos, descrevendo o 
funcionamento interno de tudo 
o que vemos e daquilo que 
somos, fisicamente. Revela-
nos também a verdadeira 
natureza do espaço e do 
tempo que não passa de uma 
ilusão, conforme há milénios 
foi afirmado, por diversas 
filosofias.
A matéria, feita de átomos 
com seus componentes 
menores revela-se como 
imaterial já que seus 
electrões se comportam 
ora como ondas ora como 
partículas, criando situações 
complicadas resolvidas 
pela mecânica quântica 
que assenta no Princípio da 
Incerteza de Heisenberg, 
relativo a uma propriedade 
imutável do universo que 
diz respeito ao “poder” de 
intervenção do observador. 
Até serem observados, os 
átomos existem apenas 
como probabilidades e assim, 
quando observamos ou temos 
intenção de observar um 
átomo, é que ele se realiza 
ou “actualiza” sendo portanto 
inseparáveis o observado e 
o observador, não só a nível 
quântico, mas também no 
mundo atómico, como em 
casos de telepatia, visão 
remota e teletransporte dos 

corpos subtis da matéria, em 
que a mente humana age, 
não – localmente, a uma 
velocidade superior à da luz.
Os menores componentes 
dos átomos são regidos por 
leis que afectam a nossa 
vida diária, sem que disso 
tenhamos conhecimento 
já que, num determinado 
momento do tempo, apenas 
temos acesso à realidade, 
como onda ou como partícula. 
Não conseguimos ter uma 
medida exacta da onda e da 
partícula, simultaneamente, 
dado que não conhecemos 
ainda determinadas 
propriedades da consciência.
Igualmente no relacionamento 
com as pessoas, apenas 
conseguimos captar uma 
pequena parte do indivíduo 
que conversa connosco. 
Nunca podemos “vê-lo”, na 
sua totalidade. Os nossos 
sentidos e a percepção que 
resulta deles, é  muito limitada 
no presente estado da nossa 
evolução, em que a realidade 
nos aparece sob forma 
indeterminada e sempre, além 
da nossa compreensão.
A base do relacionamento 
mecânico - quântico consiste 
no relacionamento sincrónico 
entre dois ou mais eventos, 
através do tempo sem que 
haja a necessidade de 
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“A descoberta da Presença divina… 
será o motor da grande mudança 
anunciada há milhares de anos, e que 
se espera com renovada expectativa.”

estabelecer um vínculo de 
causa/efeito, sugerindo a 
noção de inter-relacionamento 
e unidade do ser, conforme 
nos é apresentada pela 
milenar sabedoria. 
A teoria quântica apesar 
da sua jovem história, 
oferece-nos hoje uma nova 
estrutura conceitual para 
a nova física, como um 
desafio para a descoberta 
de novos aspectos da 
nossa experiencia física e 
humana na qual a visão do 
mundo, se tornará cada 
vez mais clara, na medida 
em que a aplicarmos ao 
nível da consciência e dos 
relacionamentos humanos, 

apesar da natureza 
bizarra e indeterminada 
dos acontecimentos no 
nível quântico, onde nada 
em particular pode ser 
considerado como existente 
num local determinado e 
tudo flutua num mar de 
possibilidades.
Surge uma nova forma de 
entender a natureza da 
matéria e talvez do próprio 
ser como realidade dual, 
onda e partícula ambas 
distintas mas inseparáveis, 
como os hemisférios direito e 
esquerdo do cérebro, cujas 
funções são distintas, mas 
complementares. Todas as 
coisas e todos os momentos 

estão intrinsecamente ligados, 
sendo absoluta a unidade do 
sistema, o que sugere uma 
visão mística da realidade que 
afronta conceitos da física 
clássica.
Os seres humanos sendo 
a ponte entre a realidade 
quântica e o mundo da 
experiencia quotidiana 
terão que desenvolver uma 
compreensão filosófica 
profunda, acerca daquilo que 
se passa no mundo físico, 
partindo da ideia de que a 
realidade física emerge da 
consciência, emergente ela 
própria de uma realidade 
transcendente, inacessível à 
limitada mente humana.
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Assim a nova física sugerindo 
que a consciência humana 
poderá ser autora da sua 
própria realidade, está 
ainda confrangedoramente 
incompleta para o provar, 
dado que seria necessário 
demonstrar aquilo que estará 
por detrás da pequena 
consciência humana, 
reintegrando-a na Consciência 
do universo. A cientista Danah 
Zohar, estudando enigmas 
da mecânica quântica, 
aborda a questão da estranha 
actividade dos electrões 
sugerindo que eventualmente, 
estes possam possuir 
propriedades rudimentares de 
consciência, dentro de algo 
mais amplo que a simples 
relação do homem, com a 
matéria.
Danah zohar levantando a 
questão do relacionamento  
da consciência humana num 
continuo com outras coisas 
do universo, revela a grande 
mudança que se opera hoje, 
no processo de análise da 
realidade que nos envolve.
É preciso inventar uma nova 
forma de pensar que aceite 
a não existência de espaço 
entre dois objectos distintos, 
que os objectos não são 
aquilo que os nossos sentidos 
nos oferecem e que a noção 
de coisas “diferentes”, não 
existe. Mas, como aceitar 
que o tempo não existe? 
Esta nova visão da realidade 
causa uma espécie de turpor 
intelectual que impossibilita a 

compreensão de fenómenos 
inteiramente novos, para 
a nossa interpretação 
materialista da realidade.
O princípio organizador 
do Universo e a Energia 
que o compõe, nos seus 
aspectos físico e não físico, 
são a mesma coisa. São 
um contínuo de energia 
consciente, vibrando em todas 
as frequências concebíveis e 
inconcebíveis.
É tempo de nos debruçarmos 
sobre mensagens filosóficas 
de alto nível, que de uma 
maneira geral quase todos 
conhecemos: 

 “o Reino de Deus está 
 dentro de vós” 
 João - 14, 15 

 “Estou no “Pai”, 
 o “Pai” em Mim, 
 Eu em vós” 
 João - 14, 17 

 “Deus está mais perto de 
 nós, que a nossa própria 
 respiração” 
 (Bhagavad Gita) 

A descoberta da Presença 
divina, invisível mas real, 
em cada ser humano, tão 
real quanto a presença 
das partículas invisíveis da 
matéria, será o motor da 
grande mudança anunciada 

há milhares de anos, e que 
se espera com renovada 
expectativa.
“O novo conceito de Universo 
aponta para um novo conceito 
de Deus e torna possível 
crer, que a grande variedade 
de formas de energia tenha 
correspondência com 
as múltiplas formas de 
consciência que compõem a 
Consciência Una, subjacente 
a tudo o que existe e 
se observa a Si própria, 
na matéria, por meio da 
consciência de si ou seja, 
por meio de uma consciência 
individualizada, como será 
noutros Sistemas e noutras 
Galáxias.”

“Somos as abelhas do 
invisível. Loucamente, 
juntamos o mel do visível 
para armazená-lo, na 
grande colmeia dourada, 
do invisível”, Rilke

A nossa criatividade 
distingue-nos dos animais. 
Foi-nos dado o comando de 
transformar a Terra e assim 
fizemos, não da melhor 
maneira e daí, a necessidade 
urgente, de, com humildade 
elevarmos as nossas mentes 
humanas já cansadas e 
também desiludidas, para 
campos do invisível, onde 
aprenderemos a reestruturar 
a nossa criatividade e 
urgentemente darmos início a 
um mundo novo.
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A FoRMA de reactivar a 
resposta natural do corpo 
e ser proactivo com a sua 
saúde
Para alguém que não é 
médico, falar sobre medicina 
nutricional sem sequer ter 
formação em Nutrição, é no 
mínimo, uma ousadia. Em 
simultâneo, é um desafio, um 
gosto imenso em partilhar 
aquilo que acho ser um dos 
pilares da saúde que desperta 
o meu interesse e ocupa 
momentos de leitura e estudo. 
Há um livro em particular que 
chamou a minha atenção: “O 
que seu médico não sabe 
sobre Medicina Nutricional 
pode estar matando você” – 
Ray D. Strand.
Recomendo a sua leitura.

Hoje em dia, para se ser 
saudável, não basta ter uma 
alimentação equilibrada, pois 
os alimentos que ingerimos, 
ainda que uma minoria 
crescente os consuma 
biológicos, estão longe de 
ser – e ter – o valor nutricional 
de outrora. Torna-se cada vez 
mais imprescindível ingerir 
suplementos nutricionais de 
alta qualidade, aliados a uma 
actividade física moderada. 
Isto porque, o aumento dos 
radicais livres, torna-se um 
verdadeiro inimigo para o 
nosso organismo.

Os radicais livres aumentam 
com:
·  exercício físico excessivo 
(é indispensável tomar 
antioxidantes em forma 
de suplementos para o 
combater);

· stress emocional excessivo;
·  poluição do ar que provoca 
stress oxidativo nos pulmões 
e no corpo;

·  tabaco produz níveis 
enormes de stress oxidativo;

·  poluição da comida e água 
– herbicidas, pesticidas, 
fungicidas usados na 
produção alimentar;

·  luz ultravioleta produz 
aumento dos radicais livres 
na pele das pessoas, 
danificando o DNA das 

Medicina 
Nutricional

Sandra Pereira
934 213 009

Pilares da saúde | Despertar para novos horizontes 
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células da pele, provocando 
o cancro da pele. As 
evidências demonstram que 
o stress oxidativo leva ao 
desenvolvimento do cancro. 
É actualmente quase que 
imperativo o uso de um 
protector solar que ofereça 
abrigo contra os raios UVA 
e UVB;

·  medicamentos e radiação 
– qualquer medicamento, 
segundo o Dr. D. Strand, 
aumenta o stress oxidativo 
no corpo e não é exclusão 
as drogas usadas em 
quimioterapia e radioterapia. 

Quem não gostaria de 
reverter o processo de 
envelhecimento, vivendo mais 
e melhor? 
É uma possibilidade que fica 
ao critério de cada um de 
nós, mas que temos à nossa 
disposição.
Lamentavelmente, a medicina 
do séc. XXI tem como lema o 
ataque às doenças, e, é nisso 
que se baseia actualmente. 
Avultadas quantias são gastas 
em medicação prescrita, tendo 
um grande peso no orçamento 
da população e do estado 
(Quem ganha com estas 
prescrições está fácil de ver). 
Então a nossa saúde melhora 
definitivamente? Tornamo-nos 
mais saudáveis? A verdade é 

“Uma coisa é certa, os nossos corpos 
é que constituem a melhor defesa 
contra o desenvolvimento de doenças 
degenerativas crónicas e não as drogas 
que os médicos podem receitar-nos.”

que muitos de nós estamos a 
perder a saúde a cada dia que 
passa e os médicos não são 
excepção disso!
É evidente que a facilidade em 
manter a saúde se contrapõe 
à tentativa de recuperá-la 
depois de a ter perdido. Mas 
os médicos ajudam-nos nesse 
processo de preservação da 
nossa saúde ou estão mais 
preocupados em eliminar 
as nossas doenças? Onde, 
quando e como é usada a 
medicina preventiva? 
Há que compreender as 
mudanças de estilo de vida 
necessárias para realmente 
proteger a nossa saúde, 
mas não podemos culpar 
os médicos, que estão 
demasiados ocupados a tratar 
das doenças, com as quais 
se deparam todos os dias.
É urgente abranger a Nutrição 
e suplementos nutricionais na 
formação em medicina, pois 
são estes suplementos que 
podem fazer toda a diferença 
na Prevenção e Manutenção 
da nossa saúde. 
E não me digam que as 
vitaminas têm um efeito 
Placebo, sem qualquer 
consequência/benefício para 
o organismo, que são apenas 
uma questão psicológica 
como ouvi num hospital 
pediátrico.

Uma coisa é certa, os nossos 
corpos é que constituem 
a melhor defesa contra o 
desenvolvimento de doenças 
degenerativas crónicas e não 
as drogas que os médicos 
podem receitar-nos.

As vitAminAs

Quanto ao stress oxidativo 
e ao dano que ele provoca 
no corpo humano – é 
importante reforçar o 
sistema de defesa natural. 
A maior defesa contra 
essas doenças é: o sistema 
imunológico e o sistema 
antioxidante natural dos 
nossos corpos. São de 
longe superiores ao melhor 
remédio possível de ser 
receitado.
Usar suplementos 
nutricionais não é 
medicina alternativa, mas 
sim complementar – é 
realmente um método 
preventivo de promoção 
de saúde. O objectivo 
ao tomar suplementos 
nutricionais, não é tratar 
uma situação em particular, 
mas possibilitar ao corpo ser 
nutrido ao nível necessário 
para proporcionar benefícios 
à saúde.
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  “Vivendo pouco  
  e morrendo muito”  

Expressão utilizada pelo Dr. 
Myron Wentz – imunulogista 
e microbiologista –, em 
referência ao perigo do stress 
oxidativo para a nossa saúde 
e a importância da nutrição 
celular.
Das doenças degenerativas 
crónicas, incluem-se a doença 
cardiovascular, cancro, AVCs, 
diabetes, artrite, cataratas, 
doença de Alzheimer, doença 
de Parkinson, esclerose 
múltipla e artrite reumatóide, 
entre muitas outras. Elas são 
responsáveis pela nossa baixa 
expectativa de vida. Mas mais 
importante do que o número 
de anos que possamos viver, 
é a qualidade desses anos 
que temos pela nossa frente 
e que podem fazer toda a 
diferença.

  Vamos parar de viver  
  pouco e morrer muito!  

Medicina PreVentiVa
É daquelas pessoas que 
aceita como inevitável o facto 
de ter desenvolvido uma 
(ou várias) dessas doenças 
degenerativas crónicas? 
Espero que não! Recuse-se 
a tal pessimismo. Cada vez 
mais é importante mantermos 
uma atitude positiva perante 
a vida e as situações diárias 
com que nos deparamos. Não 
se limite a olhar a medicina 
moderna como uma salvação 
nem os medicamentos como 
a sua cura. Temos que ser 
proactivos com a nossa 

saúde, como diz o Dr. Ray D. 
Strand.
Não devemos confundir 
medicina preventiva, na sua 
abordagem de antecipação 
da doença, com a medicina 
preventiva como forma de 
prevenir realmente algo. Evitar 
contrair alguma dessas graves 
doenças - essa é a verdadeira 
prevenção! 

elevado, o médico 
simplesmente se limita a 
prescrever drogas. Não há 
outra escolha a oferecer ao 
paciente. Não há como evitar 
a ingestão de medicamentos.
Mas devemos conhecer as 
opções que temos ao nosso 
dispor e colocarmo-nos em 
posição de ter uma alternativa 
e reverter este processo, 

A melhor maneira de proteger 
a sua saúde pode ser 
conseguida de 3 formas 
conjuntas: 
·  através de uma dieta 
saudável (frutas, verduras e 
poucas gorduras);

·  um bom programa de 
exercícios físicos – 
moderados;

·  ingestão de suplementos 
nutricionais de alta qualidade.

Quando a um paciente é 
diagnosticado hipertensão, 
diabetes ou colesterol 

responsabilizando-se assim 
pela sua própria cura.

No livro “O que seu médico 
não sabe sobre Medicina 
Nutricional pode estar 
matando você”, o médico 
Ray D. Strand, esclarece o 
papel crítico que a medicina 
nutricional desempenha 
em retardar o processo 
de envelhecimento e em 
recuperar a saúde, mesmo 
após a devastação provocada 
pelas doenças degenerativas 
crónicas. 
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Rua João Martins Viana N/S, Bloco B, n.º 137 · 4900-318 Viana do Castelo

Tlm. 96 760 35 89 · Tel. 258 401 053

http://ervanariacasadaservas.blogspot.com/

Naturopia
•

Iridologia
•

Par Biomagnético
•

Terapia quântica
•

terapaia metamórfica
•

Reiki
•

terapia regressiva
•

exames scio
•

venda de livros
•

venda de minerais e pedras curativas
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o PRIMEIRo passo para 
uma vida mais saudável 
(fisicamente, mentalmente 
e espiritualmente) é dado 
ao nível do coração. O 
motivo porque muitas vezes 
encontramos dificuldade 
para pôr em prática algumas 
das mudanças de que 
necessitamos para nos 
sentirmos mais equilibrados 
é porque esse mesmo 

Evoluir
em Amor

primeiro passo, ao invés de 
partir de nosso interior, parte 
de nossa mente barulhenta 
e desconectada, que maior 
partes das vezes só aqui 
está para nos confundir (isto 
porque perdemos o controle 
sobre ela). Se pararmos e 
analisarmos um pouco a 
nossa vida iremos reparar 
que muitas das mudanças 
que aconteceram em nosso 
percurso foram motivadas por 
acontecimentos exteriores, 
acontecimentos dolorosos 
em sua maioria, daqueles 
que nos levam a queixar e 
a perguntar à Vida o que 
fizemos para merecer tal 
sofrimento! Mas a verdade é 
que somos nós que atraímos 
tudo para a nossa existência, 
tenhamos consciência disso 
ou não, e quase sempre são 
esses acontecimentos que 
nos levam a mudar, a reflectir 
e a querer um melhor rumo 
para os nossos dias… E isso 
realmente acontece, algo 
de mais positivo se instala 
na nossa realidade. É caso 
para pensar que talvez a 
atitude mais correcta seria 
agradecer por esses mesmos 
acontecimentos. 
Infelizmente ainda temos muito 
aprender para evoluirmos 
através do Amor. A Vida, 
o Universo (que tanto nos 
amam) sempre nos dão 
essa opção, crescer com 

“Meditar é necessário…
Agora mais que nunca!

Acalmar a mente e sentir a vida
como ela realmente é…”

Bruno Moura
918 855 258
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Amor! Mas sejamos realistas, 
nossa mente e coração 
se encontram fechados a 
essa possibilidade, mas… 
Como a Vida quer mesmo o 
nosso crescimento vem ter 
connosco com a alternativa 
necessária a mudança… O 
sofrimento… Aquela picada 
que vem e dói (por vezes 
deixa marcas), aquela picada 
que nos vem lembrar, avisar e 
gritar ao ouvido: 

 “ACoRDA… 
 ESTÁS vIvo!”. 

Como diria a minha amiga 
Ana Queirós: “Quem não 
vai por Amor vai pela dor!”. 
Então como evoluir na 
companhia do Amor? No 
outro dia li (penso que num 
livro de Osho) que todo o 
sofrimento aparece porque 
vivemos inconscientemente. 
A minha interpretação é que 
raramente paramos para 
ganhar consciência de nós 
próprios, da nossa vida, do 
que nos está a fazer sofrer 
e a desequilibrar-nos. E 
vamos tomando decisões 
influenciados por terceiros 
e principalmente por nossa 
mente conturbada, nossa 
mente mentirosa, tomamos 
decisões num estado de 
escravidão… Escravos de nós 
próprios! 

 ToMAMoS 
 DECISÕES 
 INCoNSCIENTEMENTE! 

Para mim todas as atitudes 
e todos os passos deveriam 
ter raiz no coração, porque aí 

sim há Verdade, há Amor… 
Há CONSCIÊNCIA! Aí é o 
sítio onde as verdadeiras 
mudanças acontecem! Aí é o 
sítio onde iremos encontrar a 
energia necessária para dar o 
passo “certo”. Vamos pôr de 
lado a mudança exterior como 
catapulta da mudança interior! 
Ao invés vamos transformar 
o interior para que isso seja 
reflexo no nosso exterior. Isso 
sim, é evoluir com Amor, é 
evoluir com Verdade! Longe 
de sofrimento e desilusões, 
longe de decisões que 
levam a mudanças menos 
boas para nossa evolução. 
Meditar é necessário… 
Agora mais que nunca! 
Acalmar a mente e sentir 
a vida como ela realmente 
é, é no meu ponto de vista 
um bom objectivo para esta 
encarnação. “Nossa” Mãe 
Terra atravessa um período de 
grandes transformações que 
afectarão a tudo e a todos… 
O meu conselho é a nossa 
participação consciente de 
tudo o que está acontecer de 
modo a que possamos viver 
um pouco mais em Harmonia 
e Paz com ela… E connosco! 
Mas para conselheiro já temos 
o nosso bem-amado Coração 
=). 

Que o Amor seja sempre 
uma realidade em nossas 
realidades! 

Namasté
(Agradeço a meu Eu Superior e a 

todos os meus Mestres e Guias 

de Luz que me acompanharam na 

escrita destas palavras).

CURSOS:
Reiki, Numerologia, 

Radiestesia, Tarot, Atma 
Kriya Yoga,
om Healing,

Simply Meditation, 
Ho ponopono.

•

MEDITAÇÕES:
Chama violeta, Arcanjo 

Gabriel.

•

TERAPIAS:
Reiki,

Regressões a vidas 
passadas, Numerologia, 

Radiestesia,
Reflexologia, Yoga, 
Limpeza Espiritual

e Energética.

Portal de Luz
Associação de 

Solidariedade Social, 
Cultural e Holística

Rua Antero Quental, 241, 2º
Salas 8 a 11

4450-057 Porto
Tel.: 225 025 373

Telemóvel: 913 594 506
portaldeluzporto86@gmail.com

www.nucleoportaldeluz.org
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o SER humano necessita 
de respirar para viver. O 
seu organismo precisa de 
oxigenação que lhe alimenta 
o corpo, desintoxicando, 
regenerando células e órgãos 
e estimulando a energia vital. 
Nos nossos dias, a maioria 
das pessoas perdeu a 
capacidade de respirar 
corretamente, devido ao 
stress, medos, inseguranças 
e tensão. Apesar do acto de 
respirar ser um mecanismo 
natural do nosso corpo, toda 
essa pressão provoca o 
encurtamento da respiração, 

Saber Respirar

Ana Moutinho Pereira
Terapeuta de shiatsu, formada pela 
International School of Shiatsu.

ana.moutinho.pereira@gmail.com
91 711 99 88

tornando-a superficial e 
rápida, o que tem como 
consequência o atrofiamento 
da capacidade pulmonar.
Qual o segredo da respiração 
correta, a que beneficia ao 
máximo o nosso corpo? Basta 
observar um recém-nascido 
a respirar. Quando o ar entra 
nos pulmões (inspiração) a 
zona abdominal expande; 
quando o ar sai (expiração) a 
zona abdominal contrai, pois 
o bebé usa o diafragma e 
mantém respirações lentas e 
profundas, possibilitando-lhe 
uma saúde integral.
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Segundo a medicina oriental, 
os pulmões pertencem ao 
elemento Metal, cuja energia 
é concentrada e muito yang. 
Esta energia está intimamente 
relacionada com a nossa 
vontade de viver, de crescer, 
acreditar na vida e dá-nos 
a alegria de viver e amar. 
As principais características 
conferidas às pessoas 
que manifestam a energia 
Metal são a concentração, 
a disciplina, a honestidade, 
a ética, a seriedade, a 
responsabilidade, a intuição, 
a inteligência, orgulho, 

espírito conservador e 
autoridade. Tendem a ter uma 
personalidade muito forte.
A respiração correta é uma 
arma poderosa para nos 
mantermos sadios e fortes, 
permitindo a cura do nosso 
corpo.
Podemos reaprender a 
respirar bem através de 
várias atividades, tais 
como meditação, yoga, chi 
kung, natação, exercícios 
cardiovasculares e terapias 
como o shiatsu, fisioterapia 
respiratória, acupunctura, etc., 
o que nos dará mais saúde e 
também acalmar e relaxar.
É importante respirar ar 
puro, estar mais perto da 
natureza, ter atividades que 
estimulem esse contacto 
para usufruirmos com a maior 
intensidade a nossa vida. 
Devemos manter arejada 
a nossa casa, dia e noite 
e procurar que o mesmo 
aconteça no ambiente de 
trabalho, evitar espaços 
fechados e as grandes 
aglomerações. 
A nossa primeira ação, 
quando nascemos, é respirar 
e sabemos fazê-lo de modo 
perfeito. O primeiro alento 
abre-nos para a vida e dá-nos 
a oportunidade de evoluir 
ao longo do percurso em 
que nos é dado estar neste 
planeta.

“A respiração 
correta é uma 
arma poderosa 
para nos 
mantermos 
sadios e fortes, 
permitindo a 
cura do nosso 
corpo.”

Consciencializar as pessoas 
para a respiração correta, que 
promove o bem estar físico, 
mental e emocional, podendo 
curar doenças do corpo 
e perturbações psíquicas 
(como angústia, depressão e 
ansiedade) tornou-se algo de 
fundamental nos tempos que 
correm.
Não há nada de novo nisso. 
Essa consciência vem sendo 
salientada há milénios, através 
de filosofias e práticas como 
o Budismo, Taoismo e Zen. 
No Ocidente, desde a Grécia 
Clássica, verificamos que a 
respiração também é o elo 
existente entre o corpo e o 
espírito, conexão é necessária 
para a nossa saúde física e a 
nossa ligação com os planos 
emocional e mental.

Chegámos 
à grande 
descoberta 
pessoal: 
reaprenda 
a respirar 
corretamente e 
terá uma vida 
mais saudável e 
plena.
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A MAIoRIA de nossa vida 
é dedicada a definir uma 
identidade individual (quem 
sou eu?) e uma identidade 
colectiva (família, bairro, país, 
religião, partido político). 
Frequentemente aqueles que 
não têm uma identidade, não 
podem operar na sociedade 
em que se inserem.
Enquanto morei em Portugal, 
pedi a muitas pessoas 
portuguesas para que me 
definissem a sua identidade 
nacional ou individual. As 
respostas foram ricas, 
multidimensionais e profundas. 
Porém, a maioria ancorou a 

sua identidade no passado; 
um peso claro no passado e 
não no futuro. Esta identidade 
“árvore” tem um forte cenário 
de raízes e tronco mas não 
ramos fortes, folhas ou flores 
do presente ou futuro das 
pessoas. Podemos apelidar 
esta situação de uma crise de 
identidade? Talvez sim, talvez 
não.
A Identidade está no centro de 
cada pessoa e cada nação. 
Nós vemos agora como a 
revolução de comunicação 
que na sua luta pela 
hegemonia de consumidores 
(clientes), apresenta todos os 

Português em consciência:
uma crise de identidade?

ChoTab Khen Zambuling

(Alfredo Sfeir-Younis)
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tipos de factores associados 
à identidade para os atrair. 
Eu chamo isto “ batalha dos 
logótipos”. Televisão, rádio, 
shopping center, partidos 
políticos, religiões estão todos 
na “batalha dos logótipos”.
Temos que saber que 
possuímos três tipos de 
identidade que se podem 
resumir na frase: “eu SOU 
ISTO”. Nas nossas vidas 
gastamos imenso tempo à 
procura da identidade em 
torno do que temos ou do que 
fazemos. Esta é a referência 
à palavra “ISTO”. Então, 
passamos a um nível superior 
de identidade: “eu SOU”; 
estamos menos interessados 
em ter uma identidade 
material e aspiramos a uma 
identificação com as nossas 
virtudes atingíveis e não a 
aspectos materiais de nossas 

vidas: Eu sou amor, eu sou 
paz, eu sou compaixão, eu 
sou solidariedade.
A última forma de identidade 
é o “eu”, não como ego mas 
como o “Ser e Tornar-se” em 
nossas vidas. É nosso último 
estado de consciência. É 
nossa consciência individual 
e colectiva. É aquele estado 
da realidade onde eu sou UM 
com a criação, sou UM com 
a natureza, UM com toda 
a pessoa e ser sensível e 
UM com as nossas missões 
nesta Mãe terra. É o momento 
quando nós atingirmos a 
IOGA (união) total nas nossas 
vidas. No momento vivemos 
em dualidade: um pé na 
realidade material e outro pé 
na denominada realidade 
espiritual.
Espiritualidade é o conjunto 
de instrumentos, práticas e 
processos de realização do 
Ser necessários para passar 
do “eu SOU ISTO”, para o “eu 
SOU”, e do “eu SOU” para o 
“eu” (CONSCIÊNCIA). Não é 
uma tarefa fácil!
O mundo atinge a marca 
de 7 bilhões de pessoas 
e como temos uma maior 
consciência sobre a nossa 
interdependência, a nossa 
identidade colectiva começa 

a florescer rapidamente e 
transforma-se na principal 
dimensão da nossa 
identidade. No entanto, 
não devemos esquecer a 
importância vital da nossa 
identidade individual. 
Apesar do facto de a nossa 
identidade colectiva crescer 
num salto, é essencial 
continuarmos a cultivar a 
nossa identidade individual. 
Este é um processo dialético, 
como um funil de cabeça para 
baixo.
O mundo agora está numa 
grande crise de identidade. 
É sobretudo o fracasso na 
descoberta da identidade 
colectiva e de formação 
e preparação de um Ser 
Global e da auto-realização 
dos valores colectivos mais 
importantes, o que guiará a 
humanidade para um destino 
diferente e mais significativo 
(a nossa auto-realização 
colectiva).
O Ser Global é aquela pessoa 
que tem uma habilidade para 
se tornar o outro sem perder 
sua própria identidade. Esta 
habilidade esteve perdida e 
nós estamos a desenvolver 
isto novamente e novamente. 
E as Pessoas portuguesas 
não são excepção. 

“Eu sou amor, eu sou paz, eu sou 
compaixão, eu sou solidariedade.”
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Exemplos de valores 
colectivos são: 
interdependência, 
solidariedade, justiça, 
equidade, cuidado, partilha, 
compaixão, amor, paz, etc. 
Estas não são palavras mas 
estados do SER. Enquanto tal, 
são para ser auto-realizados. 
Actualmente permanecemos 
insensíveis para sequer 
começar o processo de 
auto-realização destes valores. 
Estamos a passar do “eu, eu, 
eu” para “nós, todos juntos.”
As presentes crises 
económicas, financeiras, 
sociais, ambientais, políticas 
e humanas do mundo 
nunca serão solucionadas 
sem a auto-realização dos 
supracitados valores.
A Paz nunca será alcançada 
por meio de violência e 
guerra. Isto é uma falácia. 
Para alcançar paz no Médio 
Oriente, temos de praticar 
amor e compaixão e não usar 
a guerra como meio para 
atingir a paz. Além disso, para 
os que reivindicam que estão 
do lado da paz, é essencial 
que eles próprios estejam na 
paz, sejam paz e partilhem 
de paz. Como pode alguém 
reivindicar que é pela paz 
se nunca o auto-realizou? É 
o mesmo que dizer, se não 
sabe, de que fala?
A crise em Portugal é 
sobretudo uma crise de 
identidade, entretanto alguns 
podem apontar o dedo a 
factores externos, do mundo 
em geral. Mas essas têm sido 
desculpas para não olhar para 
dentro e reforçar o estado 
interno de Portugal. Portugal 

pode ser um paraíso nesta 
Terra. Não há nada que possa 
parar os portugueses na 
construção desse paraíso. Na 
minha humilde e respeitosa 
opinião não há vontade de 
o fazer. Portugal tem uma 
tremenda riqueza monetária. 
Tem uma riqueza de activos 
que poucos países no mundo 
têm. E Portugal tem a riqueza 
de suas pessoas, história, 
tradições, espiritualidade e 
imensa solidariedade humana 
e amor pelo outro.
Estas virtudes serão 
traduzidas em novas formas 
de interacção humana, 
estruturas de governancia, 
e instituições nas quais o 
público e sectores privados 
têm de ser completamente 
envolvidos.

Actualmente, esta não será 
uma tarefa fácil. É necessária 
uma troca de paradigma e isto 
exige um esforço concertado 
entre todos, os ricos e os 
pobres. Este novo paradigma 
é o da “economia espiritual 
e da administração espiritual 
das empresas”. Não é uma 
proposta esotérica. É concreta 
e prática. E, Portugal tem que 
começar hoje. Neste novo 
paradigma ninguém pode 
receber sem dar primeiro.  
Ninguém pode ficar pobre 
para que outros fiquem ricos.  
O factor humano é a base 
central da realidade de uma 
nação e não as “coisas” e 
“bens materiais”. A natureza 
e consciência colectivas da 
nação deve imperar sobre 
aqueles que se dedicam 

“A crise em Portugal é sobretudo uma 
crise de identidade, entretanto alguns 
podem apontar o dedo a factores 
externos, do mundo em geral.”
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a enriquecer à custa dos 
outros. Temos de respeitar e 
melhorar os meio ambientes 
naturais e humanos. Este é 
o paradigma onde Portugal 
se torna simultaneamente 
material e espiritualmente 
rico. Neste momento o 
modelo está a promover uma 
sociedade materialmente 
rica e espiritualmente pobre. 
O resultado é pobreza 
em ambas as dimensões, 
como muitas pessoas estão 
experimentando hoje. Nada 
acontecerá sem a visão 
correcta, a intenção correcta e 
a linguagem correcta. A acção 
vem depois. Esta visão está 
faltando e a intenção parece 
torcida, pelo menos por 
alguns. Mas as acções certas 

devem ser baseadas no 
comportamento correcto e o 
esforço correcto. O posterior 
parece ser o mais difícil.
A crise mundial e a crise 
portuguesa são uma 

mais tempo. Não deixe que 
Portugal agonize por um longo 
período. Isso não é necessário 
e, se esta agonia continuar, 
arruinará as próprias raízes da 
árvore portuguesa.

O factor humano é a base central
da realidade de uma nação
e não as “coisas” e “bens materiais”.

crise interna de grandes 
proporções. É o resultado 
e de não procurarmos a 
realização dos nossos 
valores colectivos. Agora é 
o momento de mudança e 
transformação. Não temos 

Se não acontecer em 
Portugal, não acontecerá 
em nenhuma outra parte no 
mundo.

Meu amor e solidariedade 
estão com os portugueses.
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A TERAPIA Quântica Estelar 
restaura eficazmente o 
desequilíbrio físico através 
da harmonia, correção e 
alinhamento de todo o nosso 
corpo em todos os planos e 
dimensões. 
A cura Quântica Estelar está 
baseada em conceitos de 
mecânica Quântica, teoria 
das super cordas e no 
amor; unificando as ciências 
exactas e nos aspectos 
esotéricos. O amor é um 
sentimento essencial que 
deve percorrer cada molécula 
do nosso organismo até 
chegar ao mais profundo 
da nossa alma, obtendo a 
capacidade de nos amarmos 
a nós mesmos e ao resto dos 
seres incondicionalmente, 
despertando a luz no mais 
profundo do nosso ser. 
Esta terapia ajuda a obter 
um equilíbrio em todo o 
organismo, trabalhando 
principalmente nas 32 
dimensões energéticas do 
paciente, produzindo deste 
modo mudanças na parte 
física, psíquica e emocional. 
Para isso localizamos os 
bloqueios emocionais, 
mentais e psicológicos 
que sendo somatizados, 
provocam sintomas no nossa 
parte física.
Os Chakras Cardiaco, Plexo 
Solar e Sacro, são os que 

principalmente somatizam 
grande parte das questões 
emocionais, que com o 
passar do tempo alteram 
o processo biocelular que 
reverte numa doença. 
Cada sentimento, emoção e 
pensamento, se são positivos 
porpocionam-nos um estado 
físico e psicológico optímo; 
de modo contrário se estes 
são negativos, desarmonizam 
nossas moléculas, nossas 
células, levando a modificar a 
bioquímica do nosso corpo. 
Estas manifestam-se no 
nosso corpo físico como 
um sintoma negativo, uma 
patologia.
Os sentimentos negativos 
mais prejudiciais e 
abundantes no nosso planeta 
Terra são: ódio, medo e 
culpa, porque as pessoas 
necessitam autocastigar-se 
e sentirem-se como vítimas 
perante os problemas em vez 
de buscar o mais profundo 

A Terapia 
Quântica Estelar

Yolanda Castillo
258 401 053

do seu coração – o Amor, 
Aceitação, Alegria e Paz.
Com a terapia Quântica 
conseguimos através 
da sua própria energia, 
equilibrar as emocões que 
estão provocando mal 
estar e despertar o amor 
incondicional nas moléculas, 
para assim conseguir reverter 
os sintomas e alterações 
físicas que possui.
O espírito do ser humano 
alcança um estado de 
equilíbrio quando a psique 
e as emocões estão num 
estado de paz, amor e 
harmonia.
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Agenda Alternativa: 
podemos falar um pouco do 
seu caminho espiritual?
Maria: O Caminho espiritual 
consta essencialmente 
de desapego. Eu fiz esse 
desapego ao mundo ao longo 
dessa caminhada, contudo 
tive de permanecer no mundo, 
digamos lidando com as 
coisas materiais, quando eu 
preferia estar recolhida, por 
ex., num mosteiro. (Note-se 
que o desapego processa-se 
gradualmente).
Mesmo em relação a publicar 
livros, pelos quais tinha 
de me expor e exteriorizar 
aconteceram, não por uma 
vontade consciente, mas 
porque ia compilando textos 
soltos e guardando na gaveta 
e, de repente, percebia que 
sem qualquer esforço tinha 
matéria para fazer um livro. 
Desta forma, foram escritos 

textos que deram à estampa 
como “As Iniciações”, “As 
Iniciações e a Expansão 
Portuguesa”, ou o “Silêncio e 
a Eterna Sabedoria”. Quanto 
ao “Yoga Sutras de Patanjali” 
foi matéria que decidi estudar 
e comentar também sem 
qualquer intenção de acabar 
como livro. Já “O Avatara” 
foi diferente, era um diário 
que eu sabia de antemão 
ser para publicar um dia. As 
obras mencionadas foram 
publicadas com edição de 
autora.
Quando dei por concluído “O 
Avatara” também ele ficou na 
gaveta algum tempo, pois a 
minha situação financeira não 
era a mesma, pelo que me 
senti condicionada na sua 
publicação. Esta situação 
obrigou-me a usar os meus 
recursos e um deles para 
além da pintura, foram os 

cursos de meditação no 
CCB. Então, sim, fui obrigada 
a ir ao mundo dar aquilo 
que tinha realizado no meu 
caminho espiritual de ligação 
ao Divino, principalmente 
através da Meditação. Vi-me 
na obrigação de ganhar 
algum dinheiro para a minha 
própria subsistência, mas 
tendo, obviamente um motivo 
superior. De facto, eu não 
gostava de ganhar dinheiro 
através de práticas espirituais, 
mas se não fosse assim, não 
teria dado o testemunho da 
minha realização espiritual 
ajudando os outros também 
a fazê-lo. Entretanto nesses 
cursos de Meditação 
apareceu a nossa querida 
Elisa Flora que se prontificou 
a financiar a publicação do 
Avatara, livro que foi um marco 
na minha vida, sendo aquele 
que mais tocou as pessoas.

Maria Ferreira 
da Silva

Entrevista

Maria Ferreira da Silva 
Autora de vários livros tais como: 
“O Avatara”, “Maitreya Vem…”, 
“Tratado de Meditação”, “A Eterna 
Sabedoria”, “Guia de Meditação”
e “O Silêncio e Folhas de Luz”.

www.fundacaomaitreya.com

Maria Ferreira da Silva tem-se dedicado à investigação nas 
áreas das Religiões e Filosofias Ocidentais e ainda ao estudo 
científico sobre o efeito benéfico da Meditação no cérebro 
humano. Tem uma longa prática de mais de vinte anos de 
meditação, tendo vivido alguns anos num Mosteiro Budista 
Theravada, em Inglaterra, e frequentou centros e mosteiros nas 
religiões indianas e himalaicas, nomeadamente, no Sikkin e no 
Tibete. Orienta Cursos e retiros de Meditação e faz conferências 
e palestras sobre Espiritualidade.
Maria é natural do Porto. Actualmente reside em Cascais.

Entrevista cedida gentilmente à “Agenda Alternativa do Porto”.
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AA: Que achas que vai 
acontecer em 2012?
M: Algumas coisas vão 
acontecer e outras vão 
acontecendo… A partir 
de 2004, 2006, 2007, 
até agora tantas coisas já 
aconteceram, catástrofes 
que até mudaram o eixo da 
Terra, que se tornaram tão 
evidentes, com mudanças 
tão drásticas que acarretaram 
já e acarretarão futuramente 
sérias dificuldades para a 
humanidade, portanto, só 
não vê, quem não quer. Não 
precisamos especialmente de 
2012, as mudanças, sempre 
aconteceram ao longo dos 
tempos, apenas hoje em 
dia a comunicação é mais 
fácil, levando rapidamente 
ao conhecimento de todo o 
planeta.
Eu reconheço que há 
naturalmente mudanças ao 
nível geográfico num contexto 
planetário, onde por exemplo, 
o aquecimento global é uma 
realidade e que estamos a 
sofrer as consequências. Mas 
que 2012 seja um ano que vai 
acontecer algo visível ao nível 
planetário para transformar 
a atitude das pessoas, 
obviamente é ilusório, porém, 
entendo que ao nível espiritual 
possam ser dispensadas 
energias regeneradoras que 
contribuam para uma nova 
etapa para a humanidade. 
Não obstante todos podemos 

confirmar, por experiência 
própria, que as coisas estão 
a acontecer todos os dias, a 
todos os níveis.

AA: Estamos em mudança ao 
nível de consciência?
M: Sim. Mas mesmo que 
seja uma viragem aos níveis 
espirituais, não será em 2012, 
que todas as pessoas vão 
ficar diferentes: isso eu não 
acredito. O problema é que 
a humanidade já está nessa 
viragem, mas as pessoas não 
são conscientes disso, nem 
tão pouco estão preparadas 
para fazer essa mudança 
interna ao nível consciente. 
Os mais avançados 
espiritualmente, provavelmente 
são capazes de abarcar 
melhor essa viragem.

AA: E as pessoas que não 
aceitam esta consciência? 
2012 é um limite?
M: A pessoa desperta 
no momento que tem de 
despertar (desperta, no 
sentido espiritual). Pode, de 
facto, haver uma descida 
de energia mais forte que 
possa “tocar”, sensibilizar as 
pessoas, e em determinada 
altura terem uma maior 

abertura de consciência. 
Contudo, a evolução mental 
e espiritual para uma maior 
expansão de Consciência vai 
acontecendo gradualmente 
a todos os níveis, e em 
todos os seres. Estamos 
sempre em mudança, porém 
imperceptível, que a maioria 
das pessoas nem sabe como 
e porquê. Porém, se vier uma 
energia especial que ajude 
a esse trabalho mais interno 
e consciente nas pessoas, 
será óptimo, mas de facto, 
não sabemos se é isso que 
vai acontecer, ou mesmo se a 
meta é 2012.
Tantas coisas estão a 
acontecer, aqui e agora 
para que a humanidade 
possa fazer essa mudança 
de consciência, que se vier 
mais alguma para ajudar à 
mudança de atitude, será 
bem-vinda. Não acredito que 
aconteça algo para mudar as 
pessoas de repente, porque 
isso é pessoal, tem que ser 
pessoal, senão, não havia a 
responsabilidade do karma, 
ou aquilo que possibilita a 
transformação consciente ao 
longo das vidas sucessivas, 
onde cada um desperta 
no seu momento e de 

“… a evolução mental e espiritual para 
uma maior expansão de Consciência vai 
acontecendo gradualmente a todos os 
níveis, e em todos os seres.”



28

#3 . ESPAÇO ABERTO . AGENDA ALTERNATIVA DO PORTO

MAIO // JUNHO ‘11

acordo com o seu nível de 
consciência.
Uma pessoa pode mudar de 
atitude, quando num momento 
de maior percepção de si 
própria dá conta, por exemplo, 
de que tem raiva dentro de si 
e que percebe que essa raiva 
é desconfortável e não deve 
permanecer. Se a pessoa 
não tiver essa consciência 
dos seus bloqueios internos, 
como é pode evoluir no 
caminho espiritual? A resposta 
tem de vir de dentro e 
perceber que determinados 
sentimentos negativos têm 
que ser retirados, e se houver 
resistência, não há mudança. 
Tem que se alimentar a Alma 
por algo que liga ao Divino, 
no fundo é isso. Se existe 
essa transformação agora, 
neste ano ou noutros não é 
relevante, o importante é que 
aconteça, e principalmente, 
que toque aqueles que estão 
mais agarrados a emoções 
exageradas ou sentimentos 
de posse e poder. A descida 
de uma energia espiritual, que 
abrace toda a humanidade e 
a ajude a despertar, poderá 
ser o Graal planetário da 
transformação espiritual.

AA: Como fazer essa 
mudança pessoal?
M: Cada um tem o seu 
próprio processo, eu posso 
dizer ou fazer algo que a ajude 
a compreender o que pode 
mudar, mas é na descoberta 
pessoal e na prática do auto-
conhecimento que de forma 
atenta e consciente se faz a 
diferença da mudança.

“… A descida de uma 
energia espiritual, 
que abrace toda a 
humanidade e a ajude 
a despertar, poderá ser 
o Graal planetário da 
transformação espiritual.”
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Temos por objectivo o 
acolhimento, a reintegração 
e reinserção familiar e 
social das crianças e 
jovens. Mediante métodos 
avançados de tratamento, 
amor e dedicação, 
proporcionar-lhes a 
descoberta do valor e do 
significado de uma família, ajudá-las a perceber 
quem são e a encontrar-se a si mesmas, 
fomentando a sua emancipação, em igualdade 
de condições com o resto dos jovens, com base 
na energia do sentimento de ter um lar e uma 
família em que apoiar-se para alcançar uma vida 
digna e um futuro melhor.
Levamos a cabo esta iniciativa porque:
- Todos os meninos e meninas do mundo têm 
direito a crescer numa família e num lar; Para isso 
faremos a ponte entre uma vida de carências e 
vazios em pontos básicos da existência e uma 
vida normal de crescimento e desenvolvimento 

físico, psicológico e 
emocional; 
- Disponibilizaremos os 
recursos necessários para 
que estas crianças, homens 
e mulheres do futuro, possam 
desenvolver ao máximo 
as suas capacidades e 
potencialidades;  

- Ofereceremos um lar, educação, 
desenvolvimento afectivo e cuidaremos da sua 
saúde física e mental;  
- Possibilitaremos a faculdade de crescer em 
equilíbrio, num ambiente de amor e bem-estar; 
- Queremos que experimentem momentos 
bonitos da vida, as brincadeiras, os jogos, o 
riso, a componente lúdica indispensável ao 
enriquecimento das capacidades do ser humano.
Se sente necessidade de intervir no mundo para 
mudar algo positivamente, para ajudar a aqueles 
que mais precisam entre en contacto com a 
SEHIARPO!

SeHiarPO  associação

Pelas crianças do mundo

SEHIARPO é uma Associação de ajuda à infância e adolescência,
de âmbito internacional, sem fins lucrativos, independente de qualquer 

orientação política ou religiosa.

Rua João Martins Viana N/S, Bloco B, n.º 137

4900-318 Viana do Castelo

Telefone: 258 40 10 53 | sehiarpo@sehiarpo.com | www.sehiarpo.com

publireportagem
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o TExTo de hoje é sobre 
liderança, e todos nós somos 
lideres num determinado nível, 
então, para que isso seja 
efectivo antes de mais será 
necessário que auto-realize 
aquilo que é essencial nas 
suas relações profissionais.
O primeiro passo para a auto-
observação será entender que 
não basta conhecer os valores 
da sua empresa, mais do que 
isso é necessário partilhá-
los, defendendo-os como 
se fossem os seus próprios 
valores; ser capaz de morrer 
por eles! 
A este respeito não resisto 
a contar uma história. Ao 
atravessar um dos mais 

Gerir uma equipa
é morrer por ela..

Paulo Vieira de Castro
Inner Leadership Coach e Mentor do 
modelo Dharma Marketing.

Email: geral@paulovieiradecastro.com

Espiritualidade nas organizações

Liderar é Servir
inóspitos desertos do planeta, 
na marcha para o sul da 
Gedrósia, o exército de 
Alexandre ficou sem água. As 
suas tropas decidiram juntar 
a pouca água que restava, 
espremendo as últimas gotas 
dos seus cantis, para oferecer 
ao seu rei a quantidade 
conseguida. Então, diante de 
todo o seu exército, Alexandre 
derramou na areia a água que 
lhe fora oferecida. Com esse 
gesto, transmitiu a mensagem: 
o meu destino será o mesmo 
que o vosso!
É incrível como o exército 
conseguiu sobreviver. Só há 
uma explicação, ao privar-
se voluntariamente de água 
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pôde viver duas vezes mais 
do que aquele que é forçado 
a ficar sem beber por vários 
dias. Gerir a equipa é morrer 
por ela, o que não equivale 
ao termo – clássico – morrer 
com ela. 

Só crt + aLt + deL SaLVa
Quando pergunto aos 
meus alunos, qual é a sua 
missão ao nível pessoal, 
normalmente respondem-me 
com objectivos tácitos, com 
simples metas pessoais: 
acabar o curso, casar, ter 
filhos, ser rico, etc.. Falta 
algo estrutural, falta-lhes um 
compromisso maior com 
a vida. Por estranho que 
pareça nas organizações 
encontramos tantas vezes 
igual desnorte. 
A escolha de um 
compromisso maior para a 
vida, passa necessariamente 
pela descoberta de algo por 
que – ainda metaforicamente 
– valha a pena morrer, isto 
aplica-se tanto às pessoas 
como às organizações. Em 
ambos os casos deverão 

“Gerir a equipa é morrer por ela,
o que não equivale ao termo – clássico – morrer com ela.” 

existir valores que são para a 
vida. A espiritualidade será o 
que melhor nos poderá guiar 
neste caminho. Porque seria 
diferente nas organizações?

UM cOMPrOMiSSO MaiOr
A importância da 
transparência interna é uma 
referência estratégica central 
no que respeita o conduzir-
se a si mesmo no mundo 
empresarial. Para suportar a 
pressão existente no ambiente 
organizacional terá de partir 
de valores pessoais muito 
bem estruturados, só depois 
fazendo sentido procurar um 
sentimento de partilha com os 
valores da organização. Não 
me refiro ao vulgar sentimento 
de parceria, indo mais longe, 
dando lugar à individualidade 
inclusiva, onde a liberdade 
seja suportada pela decisão 
responsável da pertença, 
proporcionando o alinhamento 
de compromissos pessoais 
e empresarias de forma 
integral. Para esta realização 
será importante abrirmos 
os nossos canais intuitivos, 

anímicos, perspectivando a 
importância da espiritualidade 
nas organizações. Esta é 
aqui entendida como o mais 
elevado patamar da ética 
empresarial.
Torna-se fundamental 
compreender a importância 
de um compromisso maior 
perante si mesmo. Lembre-se 
da máxima samurai: vencer 
significa vitória sobre si 
mesmo.
Estar por inteiro em qualquer 
lugar é mais complicado do 
que o que se possa julgar. 
Uma nova liderança obriga a 
iguais cautelas. Se é certo que 
cada um de nós cria o seu 
próprio mundo, então o meu 
mundo só muda se eu mudar. 
Claro, que também neste 
caso, a maior parte das coisas 
vai continuar a acontecer de 
uma mesma forma, contudo a 
perspectiva individual passará 
a ser completamente diferente. 
Esta atitude concorre para 
o patrocínio de uma nova 
consciência empresarial 
através da liderança ao serviço 
(pelo exemplo). 

Local: Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa | Rua Dona Estefânia, nº 175, Lisboa
O investimento será de 200 euros.

Suzanne Yates estará novamente em Lisboa
nos dias 28 e 29 de Maio para continuar a transmitir os seus 

conhecimentos e experiência na área da sáude feminina abordando os 
temas da fertilidade, gravidez, menopausa e os ciclos menstruais.

Saúde feMinina
e MeridianoS extraordinárioS

Sábado e Domingo
10h-13h
15h-18h

96 813 35 79 
96 663 83 25
91 711 99 88
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Ao FALARMoS de 
aromoterapia, não poderemos 
deixar de mencionar o químico 
francês René Gattefossé, 
pois é considerado o pai da 
aromoterapia moderna.
Aromaterapia é um termo para 
descrever a prática de usar 
óleos essenciais de plantas, 
flores, raízes, sementes, etc., 
em curas. Podemos, ainda, 
descrever aromoterapia 
como o conjunto de formas 
terapêuticas que se valem 
dos princípios activos dos 
óleos essenciais, para curar 

patologias de ordem física, 
emocional e mental. 
Relativamente ao tema que 
me pediram para falar, a 
aromoterapia nas emoções 
e no sexo, numa primeira 
fase achei demasiado 
ambíguo e, sinceramente, não 
encontrei muita matéria para 
desenvolver um trabalho que 
pudesse ter algum interesse. 
No entanto, com o decorrer 
da pesquisa, cheguei a 
outra conclusão. Afinal, a 
aromoterapia pode (e tenho 
a certeza que sim) ajudar 

as pessoas com os seus 
problemas emocionais e na 
vivência da sua sexualidade.
Na época em que vivemos, 
intoxicados pelos slogans 
de crise, quer seja ela 
financeira quer seja, e na 
minha opinião a principal, uma 
crise de valores, o recurso 
à aromoterapia poderá ser 
um ponto de partida para 
a mudança de hábitos que 
teremos, necessariamente, de 
realizar para que possamos 
renovar o nosso estilo de vida 
e evoluirmos favoravelmente, 

Aromoterapia,
nas emoções e no sexo
Nuno Pacheco
Docente no IPN - Instituto Português 
de Naturologia
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para a felicidade de uma vida 
em que a crise, não mais 
existirá. Sou optimista? Sim, 
acredito no ser humano e na 
sua capacidade de ser feliz, 
quer queira quer não.
Partindo do principio se o 
aroma for agradável ao nariz, 
sê-lo-á ao espírito, através 
da aromoterapia poderemos 

emoções, novos desejos, 
novas forma de encarar a vida, 
que é cheia de emoções, 
cada vez mais contraditórias e 
potenciadoras de problemas 
de saúde, que eliminam, por 
dentro, a vida humana. 
Ao utilizarmos os potenciais 
terapêuticos da aromoterapia, 
estaremos a proporcionar uma 
ferramenta excelente a todas 
as pessoas para que mudem 
a sua vida. Mudar é difícil, mas 
é necessário. É urgente.
Não tenho tempo, não 
consigo gostar, é mais do 
mesmo, caí na rotina e 
preciso de coisas novas, são 
muitos dos lamentos das 
pessoas, principalmente do 
povo português, perito em 
lamentar-se e com extremas 

diagnósticos de depressão, 
de crises de ansiedade, de 
problemas emocionais, que 
estão a encher os cofres das 
empresas que comercializam 
os famosos antidepressivos, 
que excessivamente são 
consumidos em Portugal. 
Será que não temos 
capacidade de perceber que 
temos de mudar? Os óleos 
essenciais de lavanda e de 
cidreira, são óptimos para 
respondermos a este flagelo 
da nossa sociedade. Não 
chegam para curarmos estes 
problemas, mas são óptimos 
coadjuvantes num tratamento 
integrado com a medicina 
Chinesa, nomeadamente, 
com acupunctura. E ficam 
mais baratos.

“provocar” o bem-estar das 
pessoas, na sua totalidade: 
corpo e espírito. Com a 
aromoterapia, em combinação 
com outras terapias, 
poderemos reequilibrar 
a pessoa, proporcionar 
momentos de felicidade que 
poderá ser a base de uma 
nova era da humanidade: 
caminhar para a felicidade.
Mas para que esta mudança, 
necessária e urgente, 
no comportamento da 
humanidade possa acontecer, 
teremos que despertar novas 

“Ao utilizarmos os potenciais terapêuticos 
da aromoterapia, estaremos a 
proporcionar uma ferramenta excelente 
a todas as pessoas para que mudem a sua 
vida.”

dificuldades em mudar de 
atitudes.
Emocionalmente, as pessoas 
estão sem energia, isto é, 
não têm capacidade de viver 
novas emoções, repletas 
de felicidade e de alegria. 
Somos um país triste e 
sem esperança. Nós que já 
fomos donos do mundo, não 
conseguimos gerir a nossa 
própria felicidade e, muito 
mais grave, não queremos 
admitir que estamos a “morrer” 
e não reagimos.
Nunca se viu tantos 

A lavanda tem um efeito 
equilibrador, alivia a ansiedade, 
dores de cabeça, insónias 
e proporciona a calma e a 
serenidade. 
A bergamota é um óleo 
essencial com grande 
afinidade com a mulher, ajuda 
a tratar a cistite, equilibra o 
fluxo vaginal, e alivia o prurido. 
É um sedante e levanta o 
ânimo, é bom para os estados 
de ansiedade, depressão e 
outros sintomas relacionados 
com o stress.
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Um outro problema da nossa 
sociedade é o deficit de 
atenção dos nossos alunos, 
que impossibilitam um 
sucesso seguro e verdadeiro 
do nosso sistema de ensino. 
Aconselho a lavanda para 
conseguirmos dormir bem 
(duas gotas na almofada 
e vejam os resultados). O 
alecrim estimula a nossa 
capacidade de atenção 
e de poder de captação 
de informação. Seia muito 
mais proveitoso que nas 
nossas escolas, em vez de 
distribuirmos os preservativos 
a torto e a direito, sem critério 
algum, pudéssemos oferecer 
uma essência de lavanda ou 
alecrim aos nossos alunos 
e os resultados seriam, 
para surpresa de muitos, 
excelentes.
O alecrim: uma das essências 
mais valiosas e revigorantes:  
um excelente tónico para o 
corpo – activa a energia Yang 

e promove a circulação de Qi 
e Sangue; Quente e poderoso 
estimulante da mente e do 
corpo. O alecrim estimula a 
Energia Vital Qi do coração, 
os batimentos cardíacos 
e melhora a circulação do 
sangue arterial; activa e 
estimula o cérebro, aclara as 
ideias e reduz a fadiga mental 
– reforça a concentração; 
eleva a auto-estima e afasta 
a tristeza; Activa e estimula 
o cérebro, aclara as ideias e 
reduz a fadiga mental – reforça 
a concentração. Excelente 
para encontrarmos soluções 
para a nossa crise.
Voltando ao tema 
proposto, resta-nos falar 
da aromoterapia e do sexo. 
Aqui poderei que o poder da 
aromoterapia é, sem dúvida, 
uma das aplicações mais 
promissoras. Trataremos o 
emocional e o social.
Sabemos que o odor 
aproxima ou afasta os outras 

de nós próprios. Cada 
um de nós exala um odor 
que permite enviar uma 
mensagem, ainda que muitas 
das vezes não descodificada 
pelo receptor, da nossa 
predisposição para algo. 
“O melhor perfume é aquele 
que se esconde na descida 
do pescoço de quem a gente 
ama”: Quem não gosta de 
sentir o odor do amor, do eros 
e da sensualidade que deve 
reinar num acto tão nobre e 
tão belo como a vivência da 
nossa sexualidade.
Já não se fazem homens 
como antigamente, dizem 
elas em tom de protesto. 
Não são românticos, estão 
com pressa e depois não 
têm jeito para nada. Elas 
precisam de tempo, de 
carinho, de pequenos grandes 
nadas, que nós homens, 
dispensamos. Um erro nosso. 
É preciso tempo e ambiente. 
E a aromoterapia permite-nos 
“brilhar”, com pormenores. 
A essência de eleição é o 
Ylang-Ylang. Um afrodisíaco 
de excelência, sem contra 
indicações graves.
Um banho quente, com 
uma sinergia de óleo de rosa 
musqueta (30ml) com  4 gotas 
de rosa absoluta, 5 gotas 
de Ylan-Ylang e 4 gotas de 
lavanda, funcionará como um 
belo prelúdio para a noite de 
amor que se aproxima.
No sexo, o toque é 
fundamental. Desperta os 
sentidos e as hormonas. 
Então, uma massagem suave 
e, ao mesmo tempo, firme, 
poderá levar qualquer mulher, 
ou mesmo o homem, a um 



35

AGENDA ALTERNATIVA DO PORTO . ESPAÇO ABERTO . #3

MAIO // JUNHO ‘11

SORRI À VIDA
Sorri à Vida,

Não vês que ela por ti passa?
Sorri à Vida

E dá-lhe um ar da tua graça!
[refrão]

 
Trago para ti uma mensagem d’esperança

Pára e vê o doce olhar dessa criança.
Não temas se tropeças e voltas a cair.

Viver é mesmo assim
Logo a chorar, agora a rir.

 
Sorri à vida

[refrão]

 
Mas se a chuva cai e te deixa deprimido

Pensa que sem ela nada mais terá sentido.
Se ela não caísse não haveria limpeza.

Pensa mais um pouco
E preserva a Natureza

 
Sorri à vida

[refrão]

 
Pára de andar triste, começa a ficar contente.

O que agora é mau, logo mais é diferente.
Pára e vê como aquela flor nasceu.

Foi p’ra te agradar
Que ela viveu.

 
Sorri à vida

[refrão]

M. Elisa Flora
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outro patamar de emoções 
e sensações. Recomendo, 
vivamente, um creme de 
massagem, com a mistura 
de óleo de grainha de uva e 
de amêndoas doces, mais 4 
gotas de Ylang-Ylang, 4 de 
rosa absoluta (para a mulher) 
e 5 gotas de lavanda. Percorra 
a coluna até às cervicais, com 
um movimento suave mas 
firme e sinta o prazer que está 
a dar.

odor com a idade. O patchouli 
causa perda de apetite e de 
sono, é afrodisíaco, conduz 
à paz, calma e amor e ajuda 
a aclarar os problemas. Bom 
para o stress e problemas 
sexuais.

Uma série de truques 
poderão ser utilizados para 
aumentarmos o nosso desejo 
sexual e, de uma forma 
natural e pura, renovarmos 

permite-nos, de forma natural, 
potenciar o poder curativo que 
temos dentro de nós.
Uma sexualidade 
“aromatizada” levar-nos-á 
para uma nova dimensão 
de emoções e de vivências 
revitalizadores, que 
poderemos partilhar com 
quem amamos.
Um conselho importante: ao 
comprarmos óleos essenciais 
deveremos ter em conta a 
sua origem. Devem ser 100% 
naturais e de agricultura 
biológica. Só produtos de 
qualidade, poderão trazer 
benefícios para o ser humano.
Para finalizarmos, deixamos 
uma sugestão para levantar 
emoções e paixões, de forma 
intensa e poderosa. Fará a 
alegria de qualquer mulher e, 
com certeza, não deixará o 
homem triste.

…“O melhor perfume é aquele que se 
esconde na descida do pescoço de quem a 
gente ama”…

Um preliminar de luxo
(banho):

4 gotas de Laranja doc 
4 gotas de ylang-ylang 
4 Rosa absoluta
30 ml de óleo de amêndoas 
doces

Extremamente relaxante… 
prepare-se para seduzir… 
no entanto, a competência 
de cada um terá um papel, 
também, importante.
Não é a melhor coisa do 
mundo, mas se tivermos 
coragem, experimentemos. 
Naturalmente, seremos 
surpreendidos positivamente.

As essências de rosa 
absoluta, o jasmim, patchouli, 
de gerânio, de neroli, de 
alecrim, são outras das 
sugestões que recomendo 
para aumentarmos a nossa 
libido.
A rosa absoluta, uma raridade 
de essência, tem como 
principais características: 
antidepressiva, afrodisíaco, 
equilibrante, rejuvenescedor e 
levanta o ânimo.
O jasmim, é antidepressivo 
afrodisíaco eufórico curativo 
levanta o ânimo. Excelente 
para os homens. É um 
recuperador afrodisíaco, 
e pode ajudar a superar a 
frigidez, a impotência e a 
ejaculação precoce. Também 
incrementa o esperma. 
Contraria a apatia e a 
indiferença. Excelente para 
estimular o chacra da base.
No Oriente, o óleo de 
Patchouli é usado para 
perfumar o linho, tem a 
propriedade rara de melhorar o 

a nossa actividade sexual. 
Será, sem dúvida, uma forma 
de esquecermos todo o 
estado de crise geral em que 
vivemos:
·  Lavar a roupa íntima com 
óleos essenciais: bergamota, 
gerânio, neroli, ylang-ylang, 
rosa damascena, jasmim, 
sândalo… 

·  Colocar algodão, com óleos 
essenciais, na gaveta da 
nossa roupa.

·  Utilizar óleos essenciais, 
através das velas ou 
difusores para criar um 
ambiente relaxante e 
exótico… 

Na aromoterapia, vemos o ser 
humano como um todo, corpo 
e mente. A aromoterapia 
tem um efeito potenciador 
de emoções: possibilita o 
despertar, o equilibrar e o 
reorganizar o nosso estado 
emocional. Ao mesmo tempo 
que restabelece o equilíbrio 
emocional, potencia a cura e 
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Xamanismo no Século XXI
Transformação, Cura Pessoal e da Terra

O xamanismo nasce do 
desejo de entender e 
influenciar o ambiente, 
característica do Homo 
Sapiens, é um sistema de 
conhecimento aberto que 
permite conhecer, transformar 
e curar, o ser humano 
e outras manifestações 
da realidade. É uma arte 
natural de desenvolvimento 
e cura, que existe desde 
tempos indefiníveis no 
passado, na Europa, os 
primeiros vestígios datam 
de 30 000 anos e alguns 
antropólogos reconhecem 
vestígios no mundo, com 
cerca de 50 000 anos. Não 
tem um lugar específico 
de origem, o xamanismo 
desenvolveu-se em todos 
os continentes, originando 
posteriormente, sistemas 
de conhecimento e cura 
com características culturais 
específicas, por vezes 
religiosas, com procedimentos 
que permanecem também 

visíveis nos rituais das grandes 
Tradições de Sabedoria e nas 
principais Religiões mundiais.
Hoje grande parte das 
culturas xamânicas estão em 
extinção e algumas existem 
em comunidades protegidas, 
no entanto graças a alguns 
antropólogos, sobretudo a 
partir da segunda metade do 
século XX, que foram iniciados 
nas práticas ancestrais 
xamânicas, por todo o mundo, 
podemos conhecer e usar 
este conhecimento, que 
complementa o das ciências, 
e que a física quântica vem 
confirmar. Hoje uma nova 
etapa começa para este 
conhecimento ancestral, que 
é o Xamanismo, que se revela 
pela prática, sendo útil para 
a transformação evolutiva 
das consciências. A prática 
xamânica desenvolve a 
capacidade inata de cada um 
para a transformação e cura, 
tornando-a consciente.
Aprender e praticar 

xamanismo, nos dias de hoje, 
na minha visão e orientação 
é abrir todas as capacidades 
sensíveis à comunicação com 
todos os níveis de realidade. A 
realidade é uma aglomeração 
infinita de campos de energia, 
diziam os antigos xamãs , de 
diferentes níveis vibratórios,  
diz a física quântica. 
Aprender e praticar 
xamanismo é aceitar 
desenvolver a sensibilidade, 
não é tornar-se xamã. É 
ampliar a percepção sensível 
de todos os sentidos e 
capacidades psíquicas e 
simultaneamente desenvolver 
o seu próprio sistema de 
sabedoria, é desenvolver a 
consciência. É integrar as 
características do Xamã, uma 
palavra originária de uma 
tribo da Sibéria, com raiz 
no sânscrito e que significa 
“saber”, “ver no escuro”, o 
xamã busca ter uma grande 
visão, consciência.   
O Xamanismo Essencial 

“Acreditar que fora de 
nós o mundo e a matéria 
são inanimados é um 
erro de percepção. 
Estamos tão retraídos 
dentro de nós próprios, 
tão enclausurados nos 
nossos hábitos que já 
não sabemos ver.”
Sabedoria Antiga
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Formação em Xamanismo essencial® 2011
Porto – alto Minho

1º Módulo - iniciação ao Xamanismo
19 de Junho -  Zona do Porto | 2 de Julho – Porto

2º Módulo – técnicas e artes de cura
e auto-cura

3 de Julho - Porto

Workshop
Sonhos com Mensagem a Mensagem dos 
Sonhos e celebração do Solstício de Verão

21 de Junho - Porto

Concerto Interactivo
cura Xamânica

22 de Junho – Porto
1 Julho - Porto

desenvolvimento Humano e terapia iniciática
o Natural, o simples e o Belo do Conhecimento

das Tradições de Sabedoria Ancestrais

Abordagem transdisciplinar no acompanhamento individual e de grupo

(Para marcar as sessões individuais “consultas” e saber a Agenda e detalhes das actividades, utilize os contactos)

Sessões individuais Porto – alto Minho • terapia iniciática com cura Xamânica
aconselhamento astrológico

que desenvolvo, pratico 
e ensino é inspirado no 
Xamanismo Essencial, criado 
a partir dos finais da década 
de 50, integra também a 
pesquisa, o estudos e a 
prática xamânicos, que venho 
desenvolvendo desde 1995. 
O enquadramento, a estrutura 
e a metodologia inovadores 
desta Formação, que utiliza 
a respiração e o som, como 
suporte dos estados alterados 
de consciência, permitem  
aprender, utilizar e desenvolver 
a prática xamânica com 
solidez, segurança, eficácia 
e criatividade, de forma 
personalizada, integrando 
também a riqueza da partilha 
em grupo. Os estados 

alterados de consciência, 
podem ser induzidos 
através de substâncias 
ou plantas, práticas 
respiratórias específicas 
ou pelas frequências 
vibratórias do som de 
determinados instrumentos, 
nomeadamente maracas 
e tambores, proporcionam 
as viagens ao mundo da 
realidade não habitual, fora 
do tempo e do espaço, aí 
se obtém informação que 
permite desenvolver as 
potencialidades humanas, 
solucionar problemas e curar.
Esta formação integra os 
Princípios e as Técnicas 
básicas para utilizar o 
xamanismo como arte de 

desenvolvimento humano e 
cura pessoais.
Prepara também, para a 
usar o xamanismo como 
curadores, facilitando a cura a 
outras pessoas e à Terra. 
O Xamanismo ressurge 
hoje como prática de 
desenvolvimento e de cura, 
funcionando independente 
ou em conjunto com equipas 
de terapeutas de formação 
científica ou holística. A cura 
xamânica é reconhecida 
pela Organização Mundial 
de Saúde. Destina-se a 
todos que sentem o apelo 
interior pelo xamanismo, não 
sabendo porquê, obtendo a 
compreensão desse apelo, 
depois de experimentarem. 



40

#3 . ESPAÇO ABERTO . AGENDA ALTERNATIVA DO PORTO

A ligação à natureza, dentro 
e fora de nós, é um princípio 
fundamental do conhecimento 
e práticas xamânicos.
Os Cetáceos (do grego 
Ketos, que significa monstro 
marinho), são mamíferos que 
vivem exclusivamente no meio 
aquático, desenvolveram 
uma adaptação morfológica 
à água, por isso podem ser 
confundidos com peixes.
A ligação aos Animais de 
Poder, um dos aspectos 
da cura xamânica é feita 
através de práticas xamânicas 
específicas, nas realidades 
não habituais, nos sonhos e 
também na realidade habitual.
Comunicar com os cetáceos 
é entrar num mundo de 
Sabedoria e Cura, as baleias 
sustentavam o mundo, em 
muitas culturas ancestrais. 
Também hoje, sustentam o 
mundo, na manutenção do 
equilíbrio ecológico, ajudando 
na fertilização de plantas 
marinhas, transformadoras de 
dióxido de carbono. O som 
por elas emitido, tem como 
o dos golfinhos, um enorme 
potencial de transformação 
e cura para o ser humano e 
para a Terra.
Grandes lições, dá o espírito 

das Baleias e Golfinhos. 
Dizem-nos para seguir a 
Lei do Amor. Ensinam com 
grande mestria a arte de viver 
em confiança. Pedem que se 
limpem os oceanos. Que nos 
juntemos a eles.
Seguindo o apelo das Baleias 
e Golfinhos, vamos numa 
viagem iniciática, de 20 a 28 
de Julho, estar com Golfinhos 
e Baleias.
Seguir nesta viagem com 
grupos de baleias e 
golfinhos, entrar na sua 
pureza e verdade é envolver-
nos nessa pureza e verdade 
e poder ter uma intervenção 
que faz a diferença pela força 
do trabalho de grupo, em 

união, na cura abrangente 
do Planeta. Em contacto 
directo com os nossos 
amigos cetáceos, viveremos 
a transformação e cura 
pessoais, a libertação de 
muito medo e culpa gerados 
pelos anos de caça aos 
cetáceos. Vamos aceder 
às memórias de sabedoria 
ancestral. Agradecer ao Mar, 
à Terra, favorecendo uma 
energia de amor, renovação, 
envolvimento e circulação 
de Luz, por toda a Terra.

Junte-se a nós, às Baleias e 
aos Golfinhos nesta Viagem 
Iniciática.

Xamanismo com Cetáceos
-  As Baleias e os Golfinhos
“Aprende a comunicar com o animal como fazes com o teu irmão. Observa-o, vê como ele 
vive, tenta surpreender os seus sonhos, entrega-te a ele atento a todas as suas emoções. A 
sua alma deslizará docemente para a tua. Ele dar-te-á o amor, mas também o seu poder.”

Baleias e Golfinhos
Prática Xamânica com Cetáceos

Prática de sabedoria, partilha conexa, meditação
e contacto profundo com Cetáceos

Viagem iniciática
20 a 28 de Julho 2011

Portugal

Walle In
Wallesandolphins

www.wallein.blogspot.com | 915 486 254
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EM PRIMEIRo lugar 
queremos clarificar que não 
se trata de literatura sobre 
as crianças índigo, mas 
sim um tipo de literatura 
que as representa, no que 
elas, crianças e adultos 
índigo, possuem de mais 
característico: uma rebeldia 
acerca dos medos , tabus 
e preconceitos sociais, 
ao mesmo tempo que um 
entusiasmo pelo diferente, 
pelo novo, por ideias e 
mundos imaginários; isto 
porque se acredita que tudo 
é possível e que o necessário 
é possibilitar…Tal como nos 
contos de Fadas em que o 
Génio do Aladino aparece 

e nos diz que os nossos 
desejos são ordens! Tal como 
Alice que segue o coelho e 
descobre um lindo jardim e aí 
aprende com os animais e as 
plantas acerca de si própria 
e do que é crescer! Tal como 
Peter Pan nos convida a 
acreditar em Fadas e na Terra 
do Nunca; tal como António 
Gedeão que nos ensina que é 
o sonho que comanda a vida; 
tal como Pessoa que disse “ 
Deus quer, o homem sonha 
e a obra nasce”; tal como o 
Principezinho que nos revela 
que o essencial é invisível aos 
olhos e que é com o coração 
que se vê realmente!
A literatura índigo é universal 

A importância
da literatura índigo 
na re-educação social

Maria Antónia Jardim
Professora de psicologia da Arte da 

UFP; Coordenadora do livro Crianças 
índigo-Novas atitudes pedagógicas, 

edições UFP. Porto, 2003.

mjardim@ufp.edu.pt 
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e pede para ser decifrada 
nos seus múltiplos símbolos 
e metáforas, conduz ao 
fenómeno Janela / espelho 
que a literatura no seu 
todo favorece; isto é, uma 
interpretação e avaliação 
de horizontes diferentes, 
estranhos e que vão sendo 
apropriados pelo leitor, o 
qual entretanto se vai re-
interpretando e re-avaliando 
ao longo da leitura. A literatura 
índigo é, neste sentido, uma 
literatura provocatória , pois 
convida o leitor a ter em 
conta outras perspectivas 
de situações aparentemente 
comuns ou do quotidiano; 
porque convida o leitor a 
desaprender velhos hábitos 
de olhar sempre da mesma 

investe em lógicas absurdas 
mas certeiras para quem 
as sente; em celebrações 
proibidas pela lei da culpa 
e do pecado; isto porque é 
uma literatura que celebra o 
poder de acreditar; o poder do 
imaginário; o poder de sermos 
tudo quanto quisermos e que 
isso só depende dos nossos 
mais sentidos desejos!  
Trata-se de uma literatura que 
recria e reconfigura um novo 
tipo de religião: a do sentir 
e não a do Dever. É uma 
literatura que faz acasalar os 
Fados com as Fadas, com as 
magias íntimas de cada um de 
nós. Nós que somos deuses 
de trazer por casa! É uma 
literatura que avança com uma 
ética questionadora da moral 

se necessário toda uma 
interpretação simbólica em 
profundidade; é necessário 
estar disponível para receber 
ideias novas; é preciso sentir 
com a luz do coração, sem as 
reservas da mente.
A literatura índigo existe desde 
sempre, plasma-se nos 
mais belos contos de fadas, 
atravessa a Alice no país das 
maravilhas e voa mais alto com 
Peter Pan; ela é uma espécie 
de bússola para um horizonte 
em permanente construção. 
Percebe-se com este tipo 
de literatura que somos 
absolutamente responsáveis 
pelo nosso destino e que 
somos nós que podemos ou 
não fazer coincidir destino com 
liberdade, tal como Agostinho 
da Silva referiu milhares de 
vezes nas suas conversas 
vadias de aura índigo.
Tudo é possível, só depende 
da nossa imaginação, das 
imagens que cultivamos: 
onde nos levam as nossas 
imagens? E as imagens de um 
narrador índigo?
Camões levou-nos à ilha 
dos Amores. Pessoa até ao 
Guardador de Rebanhos. 
Sophia até outros mares e 
florestas outras. Saramago até 
outros Conventos e Escri(s)tos. 
A literatura índigo leva a “não 
lugares” chamados de Utopia; 
até ao desconhecido território 
de nós, a essa zona dubitativa, 
de penumbra, sol e sombra, 
Fada Má, Fada Boa, que 
temos medo de enfrentar e de 
sentir!

A literatura índigo é magnética; é 
como um íman que atrai a si própria os 
desejos mais íntimos de cada um! 

maneira “aquela festa”; 
“aquele sacramento”; “aquela 
cidade”; “aquele parentesco” 
e por aí fora…, São contos 
destinados a provocar o leitor 
relativamente à sua liberdade 
de sentir; mais do que de 
pensar. Para os índigos o 
Sentir é muito importante pois 
é esse o Verbo que comanda 
as nossas escolhas na Vida; 
os nossos desejos, os nossos 
objectivos.
A literatura índigo investe, 
como diria Paul Ricoeur, em 
metáforas vivas, em pontes 
com margens impossíveis 
de alcançar, apenas com a 
imaginação! A literatura índigo 

vigente; uma ética dinâmica 
e viva!
A literatura índigo é magnética; 
é como um íman que atrai 
a si própria os desejos mais 
íntimos de cada um! É uma 
escrita intencionalmente 
energética, com o entusiasmo 
da criança que age sem medo 
e adora sem tabus o que quer 
alcançar. Entusiasmante e 
revolucionária, esta literatura 
cultiva a imagem do Belo. 
É um despertador para as 
almas mais adormecidas e 
para as consciências menos 
iluminadas.
Todavia, para a entender 
no seu âmago, torna-
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A SEu LADo, é um projeto 
criado para dar resposta 
às várias situações de 
dificuldades que estão a surgir 
nas famílias, e na população 
mais idosa.
Ao longo dos anos temos 
dado conta das alterações 
que a nossa sociedade tem 
passado com o problema de 
ajudar, e acompanhar os mais 
velhos, ou doentes.
As alterações de idade, 
acrescidas das várias 
doenças ou demências que 
os mais velhos suportam, 
causam muitas vezes 
limitações que lhes tiram a 
autonomia, necessitando 
muitas vezes pedir ajuda aos 
filhos ou familiares.
Estas limitações causam 
muitas vezes dependência, 
que obriga a família a mudar 
os seus hábitos, e a pedir 
ajuda, porque têm dificuldade 
em resolver estes problemas.

aos doentes referente a 
ajudas técnicas, e humanas. 
Por estes e outros motivos 
é que o Projeto “A Seu lado” 
foi criado para dar formação 
às famílias cuidadoras de 
doentes, ensinando a cuidar e 
compreender o doente. Esta 
formação é feita no domicílio 
do doente para assim ajudar a 
tirar todas as dúvidas.

Ilda Camilo
a.seu.lado@hotmail.com
916 725 864

“O amor não se mede pela quantidade das nossas acções, 
mas pela quantidade de amor que pomos nelas.”

 Madre Teresa de Calcutá

É importante saber e conhecer 
os sintomas da doença ou 
limitações, compreender, e 
saber acompanhar no sentido 
de não haver um desgaste 
físico ou mental para o 
cuidador do doente.
Infelizmente também estão 
a surgir mais situações de 
violência nas famílias, que 
devem ser evitadas. 

As técnicas de mobilidade, a 
higiene, como dar um banho 
na cama, quais os cuidados 
a ter com o banho (que são 
muito importantes), como 
lavar uma cabeça na cama, 
como mudar uma cama com 
o doente deitado, e por fim 
como mudar uma fralda, são 
algumas das limitações dos 
cuidadores. 
Estamos a passar por uma 
alteração muito grande no 
nosso pais a nível social, e 
nós particulares temos que 
começar a perceber que 
somos nós que temos que 
resolver os nossos problemas.
A nível de ajudas sociais, 
foram cortados muitos apoios 

Os tempos mudam e esta 
é uma grande oportunidade 
para mudar as atitudes, e 
começar de novo. Os pais 
que nos amam, e familiares 
merecem sempre o nosso 
esforço e amparo. E se 
não for por amor, será por 
consciência. 
A criadora e formadora 
deste projeto é uma pessoa 
com larga experiência em 
geriatria e Gerontologia. 
Dado a sensibilidade da atual 
situação, este Projeto é criado 
para dizer às famílias que não 
estão sós, e que se realmente 
precisarem poderão recorrer a 
este apoio.



A editora francesa PrOSVeta, que transmite
os ensinamentos do Mestre Omraam Mikaël aïvanhov
traduzidos em mais de 30 línguas, é agora representada

em Portugal pela Publicações Maitreya.

Rua do Almada, 372, 4.º Esq. | 4050-033 Porto
Tel.: 222012120 | Telemóvel: 919098583 / 968473218

flora@publicacoesmaitreya.pt | www.publicacoesmaitreya.pt

Apresentação“agenda espaço aberto”
11.06 - 16h | Praça azul

FeiradO LiVrOdO POrtO26.05 a 12.06
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Queixamo-nos todos da poluição, do mau ambiente que 
vamos deixar para as gerações futuras. E a culpa é de 
quem? Recentemente o polémico filme “Tropa de Elite” 
abordou a questão, responsabilizando adolescentes 
consumidores de cocaína, das classes média e alta do 
Rio de Janeiro, pela manutenção do tráfico de drogas nas 
favelas locais.
Cremos que se o problema é de todos, a responsabilidade 
também o é. Mas que fazer? O que é que cada um de 
nós, um grão de areia numa praia pode fazer a diferença? 
Conta-se que um velho estava na praia a salvar tartarugas 
ajudando-as a regressar à água. Alguém o questionou 
porque estava a fazer isso, ele não via que eram tantas as 
tartarugas nessa aflição que era um trabalho inglório, nunca 
faria a diferença.
O velho respondeu com humildade, que para aquela 
tartaruga que acabava de salvar, fazia, e isso era o bastante 
para ele continuar. 

A responsabilidade ambiental não pode ser só um problema 
das empresas (e dos governos) porque como consumidores 
nós é que gastamos o que elas produzem, e por aí podemos 
escolher quem produz duma forma mais responsável. 
Aquela velha prática de “lavar as mãos”, de encontrar um 
culpado pelas mazelas do mundo, é inválida no consumo 
consciente. Se algo está errado, todos têm uma parcela de 
responsabilidade.

Mas o que é o consumo consciente?
A idéia básica do consumo consciente é transformar o acto 
de consumo numa prática permanente de cidadania.
O objectivo de consumo, quando consciente, é mais de que 
suprir as nossas necessidades individuais. Leva em conta 
também o seu impacto na sociedade, na economia e no 
meio ambiente, os três pilares da sustentabilidade.

E os reflexos podem ser positivos ou negativos. Ao comprar 
produtos de uma empresa que utiliza trabalho escravo, por 
exemplo, o consumidor financia essa prática horrível. Por 
outro lado, se comprar alimentos orgânicos ou de comércio 
justo, contribuirá com um sector da economia que não utiliza 
substâncias tóxicas na sua produção e que não agride o 
meio ambiente. A escassez de recursos naturais, nesse 
sentido, não pode ser atribuída somente às empresas, pois 
foram os consumidores que financiaram a sua exploração.

Somos todos responsáveis.
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Tudo começa com Um
 
Tudo começa com Um Universo
Com um despertar, uma escolha
Com um pessoa que se importa
Com um professor , um vizinho
Com um diálogo, uma colaboração,
uma acção
Com um sonho
 
Cuidando uma planta, uma árvore
Olhando por uma ave, um esquilo
Poupando uma gota de água
Apanhando um pedaço de lixo
Caminhando um dia
um futuro, juntos
Cuidando da Terra como uma comunidade
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¬ ARTE-TERAPIA
 Maria de Fátima Ribeiro
 914 247 617 / 935 986 329
 mariadefatima16@gmail.com

¬ ACUnPUnTURA
 Luis Santos, Porto
 933 254 069
 bastoluis@gmail.com

¬ ASTROlOgIA
 Sonia vieira, Porto
 918 658 152 / 932 129 193

 Rui veloso, Porto
 936 746 160

¬ COnSCIênCIA CORPORAl
 Silvia Patzsch, Arte
 silviapatzsch@hotmail.com

¬ CRISTAlOTERAPIA 
 Joana Pinto, Porto 
 916 693 537

¬ DESEnvOlvIMEnTO PESSOAl
 Rosa Maciel
 916 484 180
 impacto.rm@gmail.com

 Bruno Emanuel, Porto
 info.sabedoria@gmail.com  

¬ FlORAIS DE BACh
 Rosa Branca Ricardo, V. N. de Gaia
 918 813 803
 rosabranca.ricardo@gmail.com

 José Emílio Almeida, Porto
 911057186
 joael850@gmail.com

¬ hIPnOTERAPIA
 Natasha Arádia
 913 355 967
 natashaaradia@hotmail.com

 Isabel Casas, Casa Brahma, Porto
 916 693 537

¬  hIPnOTERAPIA E TERAPIA DE 
REgRESSãO

 Fernando Garrido
 Braga e Vila Nova de Gaia
 962 741 163
 fernandogarrido@iol.pt

¬ hIgIEnISTA
 Dr. Carlos Garcia
 Director do Instituto de Medicina Holística
 919 252 794 / 965 891 243
 ivogarcia@clix.pt
 www.tni.com/1933478

TERAPEUTAS

¬  JIn ShIn JyUTSU®

FISIO-FIlOSOFIA
 Maria do Rosário Quitério
 mrquiterio@gmail.com

¬ lEITURA DA AURA
 Bahadur Singh, Porto
 916 693 537

¬ MASSOTERAPIA
 olivia Novais, Porto
 912 352 308
 liazitanovais_18@hotmail.com

¬ nATUROPATIA
 Andreia Ferreira, Porto
 916 693 537

 Prof. Manuel Moreira, Porto
 919 915 438
 naturmed@naturmed.com.pt

¬ nUMEROlOgIA
 Dr.ª Clara de Almeida, Porto
 225 025 373 / 913 594 506

¬ OSTEOPATIA
 valter Shakti, Esmoriz - Porto
 918 455 486
 valtershakti@hotmail.com

¬ FISIOTERAPEUTA
 Elsa Moreira, Porto
 919 231 902

¬ REIkI
 Emília Caldas, Vila Nova de Gaia
 934 173 163
 reiki_mc@hotmail.com

 Maria de Fátima Ribeiro, Porto
 914 247 616 / 935 986 329

¬ REFlExOlOgIA
 Pedro Campos, Matosinhos
 910 817 125

 Silvana Silva
 965 021 975
 silvana.a.silva@gmail.com

¬ SACRO CRAnIAnA
 Pedro Costa
 Domicílios
 915 776 639

¬   SCIO - AvAlIAÇãO EnERgéTICA 
QUânTICA

 BIoFEEDBACK
 José Basílio, Matosinhos
 914 432 442

  Sistema Corpo Espelho de Martin 
Brofman

 Maria João viana, Porto
 226 163 291 / 965 804 204
 mjoaoviana@netcabo.pt

¬ ShIATSU
 Rui Pinto
 918 161 021 / 934 089 991
 rui.pinto2@portugalmail.pt

¬  TAÇAS DE CRISTAl DE 
QUARTzO

 António Maria, Mestre de Reiki 
 Vila Nova de Famalicão
 913 372 784 / 252 316 154 

¬ TOQUE QUânTICO
 Sérgio Pinho, Porto
 258 578 145 / 936 959 200

¬ xAMAnISMO
 Maria Margarida Barros
 915 486 254
 www.mariamargaridabarros.com

¬ yOgA DO RISO
 Lina Novais, Porto
 lina.novais@gmail.com

¬  yOgA UnIvERSAl – DAnÇA 
ORIEnTAl “SIvA nATA”

 Graça & Miguel Ribeiro, Porto
 918 318 557
 migrarib@gmail.com
 www.tsongkhapa.wikidot.com 

¬  z-COAChIng: TRAnSFORMAÇãO 
EM POnTO zERO

 Ângela vieira, Matosinhos
 934 900 443
 angela.mmvieira@gmail.com
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¬ ACUPUnTURA
(do latim acus - agulha e punctura - 
pontoada) é um ramo da Medicina 
Tradicional Chinesa e um método de 
tratamento considerado complementar de 
acordo com a nova terminologia da OMS - 
Organização Mundial da Saúde.

¬ ARTE-TERAPIA
Define-se como um instrumento terapêutico 
não-verbal de auto-análise. Leva o indivíduo 
a elaborar reflexões acerca de sua existência 
através da expressão artística.

¬ ASTROlOgIA 
É um grupo de sistemas, tradições e 
crenças que alega que as posições 
relativas dos corpos celestes podem prover 
informação sobre personalidade, relações 
humanas,tudo que nos rodeia. 

¬ CRISTAlOTERAPIA  
Cristaloterapia ou Litoterapia é uma técnica 
complementar não invasiva que actua de 
forma energética e vibracional, utilizando na 
sua aplicação cristais variados e diferentes.

¬ hIPnOSE E REgRESSãO
A hipnose é a combinação de um 
relaxamento intenso e profundo com os 
olhos fechados.

¬ IRIDOlOgIA
Na Medicina natural e alternativa, a 
Iridologia é uma forma de diagnóstico 
realizada através da observação da íris. 

¬ lEITURA DA AURA
Com a Leitura da Aura, alguns 
impedimentos são desbloqueados e 
harmonizados para que tudo flua o melhor 
possível.

¬ MASSAgEM DE RElAxAMEnTO 
Relaxe e sinta o prazer da vida. Para poder 
dar ao seu corpo o que ele realmente 
precisa, entregue-se a uma massagem de 
efeito altamente tranquilizante. Revitalize o 
corpo e a mente. 

¬ MASSOTERAPIA 
É o conjunto de toques exercidos com 
as mãos e outras partes do corpo ou 
acessoriamente com aparelhos, sobre uma 
ou mais partes do corpo com a finalidade 
terapêutica, anti-stresse. 

¬ nATUROPATIA
A medicina natural (também chamada de 
Naturopatia) é uma medicina alternativa 
complementar, que enfatiza a capacidade 
intrínseca do corpo para curar-se e manter-
se saudável. 
 

DICIONÁRIO
¬ REFlExOlOgIA
A Reflexologia é uma prática milenar 
que consiste em aplicar manualmente 
diferentes pressões em pontos dos pés e 
das mãos, a fim de estimular o sistema de 
cura do próprio corpo. 

¬ SCIO – AvAlIAÇãO EnERgéTICA 
QUânTICA
O scio analisa os 4 níveis de cura quântica 
– Física – Emocional – Mental – Energética.
O scio é um sistema de Biofeedback e 
Biorressonância de tecnologia de ponta, 
potente e seguro, que foi desenhado para 
ser utilizado facilmente e obter os melhores 
resultados de recuparação.

¬ TOQUE QUânTICO
O Toque Quântico é um método de cura 
por imposição das mãos que empregando 
apenas um toque suave em si próprio ou 

noutros acelera profundamente a resposta 
curativa do corpo.

¬ xAMAnISMO
Xamanismo, é uma palavra originária de 
uma tribo da Sibéria, sama, que deriva do 
verbo scha significando “saber”. Xamã é 
alguém que sabe, sabedor, que é sábio. 
Algumas investigações etimológicas 
encontram a raíz no sânscrito, sramana, 
designando alguém que é, na nossa 
linguagem, sacerdote e médico.

¬ z-COAChIng 
Transformação em Ponto Zero é uma forma 
de coaching em que é possível aceder à 
consciência pura que existe em todos nós, 
onde as transformações ocorrem de forma 
natural e onde despertamos para uma 
dimensão de paz e alegria.
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09 MaiO
Oficina “CoSMÉTICA NATuRAL” 
Porto | www.quintalbioshop.com

MEDITAção DA TRANSMuTAção 
CHAMA vIoLETA
Portal de Luz – Porto
225 025 373 / 913 594 506

13 MaiO
Workshop “A NoSSA ALIMENTAção”
com Pedro Jorge Pereira 
Escolha Harmoniosa – Porto
Inf. e inscrições: 913 232 943

MEDITAção com José Pedras
Contagiarte – Porto 
Todas as segundas sextas de cada mês 
propomos que venha meditar.
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

14 MaiO
Workshop “APRENDA A FAzER oS 
SEuS PRóPRIoS PRoDuToS DE 
HIGIENE E CuIDADo PESSoAL”
com Sílvia Carvalhal Paixão
Escolha Harmoniosa – Porto
Inf. e inscrições: 913 232 943

Workshop “BoNSAI”
Porto | www.quintalbioshop.com

REIKI
Contagiarte – Porto 
(Atendimento por ordem de chegada e 
limitado ao horário e número de vagas). 
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

14 e 15 MaiO
Workshop de Auto-Desenvolvimento
“CRIAR SAúDE E SATISFAção”
com Silvia Patzsch e Rosário Quitério
Soajo – Arcos de Valdevez
sesopi@gmail.com | 258 578 153

15 MaiO
Workshop “CRuDIvoRISMo”
Porto | www.quintalbioshop.com

Workshop “TREINo PARA o DoMíNIo 
DAS ENERGIAS PESSoAIS”
Evento pago 
Academia Int. da Consciência – Porto
www.iacworld.org 

16 MaiO
Palestra “MuLHERES QuE DESPERTAM 
PARA o SEu vERDADEIRo PoTENCIAL”
Porto | www.quintalbioshop.com

9 a 12 JUnHO
RETIRo DE CoRPo E ALMA
com Silvia Patzsch e Rosário Quitério
Casa da Paz – Soajo, Arcos de Valdevez
mrquiterio@gmail.com | 918 322 256

10 JUnHO
MEDITAção 
Contagiarte – Porto 
Todas as segundas sextas de cada mês 
propomos que venha meditar.
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

11 JUnHO
Conferência TENEPES
(TAREFA ENERGÉTICA PESSoAL)
Entrada Gratuita 
Academia Int. da Consciência – Porto
www.iacworld.org 

REIKI
Contagiarte – Porto
Todos os sábados 
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

12 JUnHO
Conferência “voCê JÁ TEvE A SENSAção 
DE ESTAR FoRA-Do-CoRPo?”
Entrada Gratuita  
Academia Int. da Consciência – Porto
www.iacworld.org | 918 797 926

Workshop TENEPES
(TAREFA ENERGÉTICA PESSoAL)
Evento pago 
Academia Int. da Consciência – Porto
www.iacworld.org | 918 797 926

19 JUnHO
Conferência “SuPER DoTAção
DA CoNSCIêNCIA”
Entrada Gratuita 
Academia Int. da Consciência – Porto
www.iacworld.org | 918 797 926

Symposium ‘’Sê A MuDANçA’’
do projecto “Despertar a vida”.
Casa Brahma – Porto
916 693 537 / 918 779 077

AGENDA MAIO/JUNHO

21 MaiO
Conferência “ExPERIêNCIA DA 
QuASE MoRTE: uMA ABoRDAGEM 
CoNSCIENCIoLóGICA”
Entrada Gratuita 
Academia Int. da Consciência – Porto
www.iacworld.org 

PEDAGoGIA WALDoRF
ouTRA FoRMA DE EDuCAR
Clube Literário do Porto – Porto

Curso MASSAGEM INDIANA
Casa Brahma – Porto
916 693 537/ 918 779 077

Retiro ‘’MuLHERES QuE DESPERTAM 
PARA o SEu vERDADEIRo PoTENCIAL’’, 
do projecto “Despertar a vida”.
Casa Brahma – Porto
916 693 537 / 918 779 077

Palestra “o APEGo” 
Maria Adelina
Entrada LIvRE 
Portal de Luz – Porto
225 025 373 / 913 594 506

26 MaiO
CICLo TERRAECCo
(projecção + debate) – 2ª sessão
Contagiarte – Porto
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

28 e 29 MaiO
Workshop “SHIATSu
SAúDE FEMININA E MERIDIANoS 
ExTRAoRDINÁRIoS”
Suzanne Yates - Lisboa
968 133 579

29 MaiO
Workshop Intensivo 
“CRISTALoTERAPIA, NívEL I”
Casa Brahma, Porto
916 693 537 / 918 779 077 

4 e 5 JUnHO
Workshop de Consciência Corporal
“MovIMENTo DA ExPRESSão Do 
CoRPo CoNSCIENTE”
com Silvia Patzsch 

JIN SHIN JYuTSu ® FISIo-FILoSoFIA
Curso de Auto-Ajuda com Rosário Quitério
Casa Bioluminosidade - Benedita, 
Alcobaça | mrquiterio@gmail.com
918 322 256 / 961 838 876

Rua Barão da Trovisqueira, 345
4760-126 V. N. de Famalicão

Telf./Fax: 252 316 154
Tlm.: 913 372 784

www.vidasaude.pt | info@vidasaude.pt

vANTAGENS DA AGENDA “ESPAço ABERTo”

Com a apresentação desta revista beneficie de descontos junto dos nossos parceiros:

Publicações Maitreya: 10% de desconto na compra de livros.

escolha Harmoniosa: 10% de desconto nas terapias. 5% de desconto nos livros e 
isenção de taxa de inscrição nas aulas de Yoga, Yoga Família, Yoga para Deficientes 
Físicos, Tai Chi e Dança para Crianças.

terra na Boca: 10% de desconto nas formações e condições especiais no preço de 
amigo TNB.



 Programa U.V.A. 
 (União, Vida e Amor) 

 “Quando o homem desce ao ínfimo nadir de   
 uma voluntária servidão e jubiloso serviço,então  
 é que ele sobe ao supremo zénite da verdadeira  
 soberania.”   

o programa u.v.A. (união, vida 
e Amor), integrado no projecto 
“Espaço Aberto”, nasceu da 
necessidade de colmatar uma falha 
na nossa sociedade.

Sempre procuramos o melhor 
emprego, o curso com mais saídas 
profissionais, de preferência 
na função pública, ou seja, a 
“acomodação” do futuro.

um dia perguntei a alguém – 
“Gostas do que fazes?” E a 
resposta foi:“Faço o que gosto”.
E aqui reside toda a diferença.

Como Seres únicos que Somos, 
devemos aceitar a nossa parte 
original.
Devemos tomar consciência de 
que a nossa essência está ligada a 
um projecto único, através do qual 
podemos contribuir e criar uma 
sociedade mais consciente.

Só através do nosso projecto-
essência podemos cumprir com 
determinação e amor a nossa 
missão de vida.

O U.V.a. tem como destinatários 
todos os seres disponíveis para 
a transformação da sua vida. 

este programa tem por objectivo 
proporcionar uma oportunidade 
de tratamento, reinserção e 
reeducação, através de uma 
metodologia centrada nas 
necessidades e características de 
cada indivíduo.

A definição de um plano individual 
de tratamento, com base em 
terapias não convencionais, e de 
um plano de formação focado 
na via profissionalizante e no 
desenvolvimento de competências 
pessoais, contribuirá para a 
resolução de condicionamentos 
físicos, psicológicos e sociais. 
No decorrer do tratamento, 
existem várias metodologias de 
monitorização de evolução.

contactos para informações:
Mária de Fátima Ribeiro

geral.programauva@gmail.com | 914 247 616 | 935 986 329

  Huberto Rohden  

Adultos, jovens, 
desempregados

Terapias não 
convencionais

Formação pessoal
e profissional



organização apoios institucionais

www.aquameeting.com

13-15 Maio 11h-20h 
Alfândega Porto
entrada 1€ a favor do IPO

Expo Saúde e Bem-Estar 3ª Edição

experiências grátis
massagens / rastreios de saúde / provas de água 

workshops de yôga / workshops e provas de chá

iii seminário internacional
Água, saúde e bem-estar saberes essenciais
13 de Maio 9h-17h


