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 “espaço aberto” é um projeto sem fronteiras, 
 de coração para coração, com o qual  
 pretendemos espalhar uma mensagem de Amor e  
 Confiança, através da abordagem de vários temas   
 que fazem parte do nosso dia a dia… 
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De coração para coração
Passou um ano desde o lançamento da edição 0.
Desde aquele chuvoso dia, no Clube Literário do Porto, cada dia foi um momento 
novo, cada edição um novo desabrochar e uma nova descoberta. 
Iniciámos este projeto como “agenda alternativa do Porto”, a ser distribuída 
apenas no distrito do Porto e, um ano depois, a distribuição é nacional. Por isso, 
mudámos a roupagem para “revista alternativa”.
Mudámos porque crescemos neste novo mundo de Fé e de Esperança. 
Mudámos porque descobrimos novos caminhos, onde foram profundamente 
sentidas as mensagens de cada um, assim como os votos de força e confiança 
direcionados para este projeto.
“espaço aberto” é um projeto sem fronteiras, de coração para coração, com 
o qual pretendemos espalhar uma mensagem de Amor e Confiança, através 
da abordagem de vários temas que fazem parte do nosso dia a dia: ambiente, 
saúde, sociedade, cultura, educação deixando sempre espaço aberto para 
todos os que sintam este projeto e queiram participar nele.

Nesta edição lembramos alguns Mestres, pessoas menos comuns no seu 
tempo que, pela persistência nos seus ideiais, transformaram o rumo da história, 
tornando-se referências intemporais. Chamamos-lhes Mestres porque lhes 
reconhecemos uma sabedoria marcada pela coragem e pela elevação dos 
Homens e da sua Essência. Porque é na simplicidade, naquilo que cada um tem 
que fazer, que está a salvação. De coração para coração.

Agradeço
Maria de Fátima Ribeiro

Maria de Fátima 
Ribeiro

Diretora
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Palavras
para sempre…

  “A agenda alternativa é uma proposta diferente para dedicarmos algum  
  do nosso tempo a fazer algo em nosso próprio beneficio”  
  Helena Guerra (A Alternativa - edição 0)  

  “Todos temos problemas, todos respiramos a custo, comemos  
  dilemas, perdemos o gosto, a confiança de escrever poemas…” 
  Ana Isabel Vieira – 17 anos (A Rua Azul - edição 0)  

  “Vamos ser corajosos! Olhar para dentro. Perceber e aceitar  
  o que temos que mudar! Vamos cada um por si, encontrar o  

  caminho, fazendo do grupo o apoio e não a base.”  
  Paulina Nascimento (A magia vive em cada um de nós – edição 1)  

  “Para a Medicina Alternativa, o homem é sempre visto como  
  um ser holístico, ou seja, não separa o corpo da mente, e todo o  

  tratamento tem como base essa filosofia.”  
  Rui Pinto (Conhecer os efeitos das emoções - edição 2)  

  “Chamam-lhes os novos magos. Por todo o mundo, estes alertam para a 
  necessidade de cada ser humano encontrar a força do mistério (ou a fé) em si  
  mesmo, como a última esperança para a sobrevivência.”  
  Rosa Silva (Os Novos Magos - edição 1)  

  “Alguém nos despertou para o mundo. Mais tarde alguém nos  
  recolherá para pormos em prática tudo de bom que  
  aprendemos nele. Aproveitemos o intervalo.”  
  Helena Almeida – 12 anos (A Espiritualidade – edição 2)  
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  “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.”  
  Maria Júlia Nunes (Discernimento e Modéstia – edição 3)  

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

  Nuno Pacheco (Aromoterapia nas emoções e no sexo – edição 3)  

  “Desde o início do milénio que novas energias se começaram a  
  desenvolver no planeta, sendo esse processo marcado pela ocorrência  
  de datas especiais, que têm vindo a ocorrer desde 2001.”  
  Clara de Almeida ( 2012: o fim do princípio – edição 4)  

  “A introspecção e o recolhimento, que nos podem  
  conduzir à paz de espírito, podem ser encontradas em  

  qualquer lugar, pois residem dentro de nós.”  
  Céu Gomes (Dê a si próprio um presente! – edição 5)  

  “A Natureza impassível recebe e devolve ecos, tecendo o  
  canto de mim mesma, na hora de evocar a lembrança da  

  meninice que outrora te pertenceu.”  
  Jorge Poeta (vida – edição 2)  

  “Ser voluntário é olhar para o que “está mal”, perceber porque  
  realmente está mal… e sobretudo ser capaz de perceber “quem”  
  é que está realmente mal…”  
  Pedro Jorge Pereira (O voluntariado ou uma revolução interior para revolucionar  
  o exterior – edição 5)  
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 “Quando você só faz aquilo que  
 lhe dá prazer, você está a vibrar  
 na vibração muito própria da  
 Vida e, isso, traz a abundância.”  



NOV//DEZ’11    ESPAÇO ABERTO    9  

José Micard Teixeira
É autor de 3 livros de auto-ajuda, “Aprenda a Viver 
sem Medo”, “Aprenda a Viver sem Stress” e “Saiba 
Como Mudar a Sua Vida”, Terapeuta e Mestre de 
Reiki, Life Coach, Palestrante e Incentivador de 
Mudança.

Email: mdkm@netcabo.pt
Facebook: José Micard Teixeira
http://vivasemmedo.no.comunidades.net
Contacto – Ovar – 256 106 208

SAiBA COMO MuDAR
A SuA ViDA
todoS nóS procuramos um equilíbrio na Vida. Não há nada que desejemos 
mais nesta existência, que nos apresentam como turbulenta e difícil, do que viver 
uma Vida com alguma serenidade. 
Mas as nossas escolhas parecem invariavelmente levar-nos em direcções 
completamente opostas àquelas que tanto ansiamos e que definem tão bem o 
nosso propósito. E ficamos com a sensação de que estamos perdidos, de que 
a Vida não quer nada connosco e que estamos condenados a viver em medo e 
infelicidade. Enterramos o rosto entre as mãos e chegamos a chorar pela nossa 
incapacidade de encontrar um caminho que mude a nossa Vida.
O desespero é amigo da vitimização. E ser uma vítima é o mesmo que dizer à 
Vida que aquilo que queremos nunca virá ter connosco de forma natural. 
Em nome do quê tenho de passar por isto? Devo ter sido um grande sacana na 
minha última Vida e estou a pagá-lo nesta.
Nunca se apanhou a pensar ou desabafar isto? Claro que sim, mesmo que 
tenha sido há uns bons anos atrás e hoje já se encontre num patamar de maior 
consciencialização daquilo que a Vida realmente quer de si.
Muitos de nós queremos mudar a nossa Vida, mas parece que não sabemos 
como fazê-lo.
Por isso, deixe-me falar-lhe dos três passos que precisa de fazer para 
efectivamente mudar a sua existência e encontrar o caminho para o grande 
propósito da Vida: ser você mesmo, genuíno, natural, espontâneo e autêntico.

todas as emoções. Se viver em revolta 
é isso que vai levar para onde for e 
é isso que vai receber de volta. Se 
viver em medo é isso que vai levar 
para onde for e é isso que vai receber 
de volta. E por aí adiante. Daí a 
importância de fazer sempre escolhas 
de Amor por si, porque vai mudar o 
seu interior e tornar-se uma pessoa 
muito mais entusiástica e otimista.
Escolhas de medo são todas 
aquelas que faz para ter a aprovação 
dos outros, para ficar numa zona 
de segurança que o faz viver em 
permanente insegurança pelo receio 
de a poder vir a perder. São escolhas 
feitas em comparação com os outros, 
para ser aceite num grupo, para criar 
uma imagem, para impressionar, etc. 
E todas elas o afastam cada vez mais 
de quem você realmente é, esse ser 
único e especial que não acredita 
ser. Fazer escolhas de medo é o 
mesmo que fazer escolhas pondo a 
opinião dos outros por si como mais 
importante do que aquela que você 
tem sobre si mesmo.

o segundo passo é assumir um 
compromisso consigo.
Você passa toda a sua Vida a assumir 
com os outros compromissos 
profissionais, emocionais, sociais, 
contratuais, etc., mas assumir um 
compromisso pessoal consigo 
mesmo é algo de muito difícil, senão 
impossível. Você foi educado para 
fazer tudo pelos outros e só em última 
instância por si. É tão fácil assumir um 
compromisso com os outros porque 
isso dá-lhe a sensação que é útil e 
aceite pelos demais, enquanto que 
fazer algo por si é quase sempre para 
mais tarde, ou nunca.
Quantas vezes quer assumir um 

o primeiro passo, e o mais 
importante, é entender que você não 
é melhor nem pior que ninguém, mas 
apenas diferente. Quando percebe 
que é diferente de todos, você sente 
a sua capacidade de ser único e 
especial e, como tal, de começar a 
fazer escolhas de Amor por si e não 
mais escolhas de medo. 
E escolhas de Amor são aquelas que 
faz pondo-se em primeiro lugar. Nunca 
se esqueça que você só pode dar 
aquilo que é. Por isso, uma escolha 
deste género nunca pode ser vista 
como um ato egoísta, como muitas 
pessoas vão acusá-lo de estar a ser, 
mas sim como o maior acto altruísta 
que pode conceber. �Ama o próximo 
como te amas a ti próprio� elucida 
bem esta ideia. Para amares alguém, 
só o poderás fazer quando te amares 
a ti mesmo. E o mesmo se aplica a 
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compromisso consigo e dá por si 
adiando-o continuamente? Parece que 
surge sempre algo que o impede de 
levá-lo adiante. Pois acredite que esse 
impedimento, quer queira quer não, 
vem sempre de si, ainda que possa 
ser de uma maneira inconsciente. 
Você boicota a sua própria 
aprendizagem e evolução unicamente 
porque lhe é mais fácil fazer algo pelos 
outros do que por si.
E se eu lhe dissesse para não fazer 
nada pelos outros? Isso chocava-o? 
Muito provavelmente. Mas eu repito: 
não faça nada pelos outros. E concluo 
dizendo: a não ser que isso lhe dê 
prazer. Parece estranho e egoísta, não 
é? Este é um dos grandes segredos 
para se poder mudar a Vida e de 
Vida. Quando você só faz aquilo que 
lhe dá prazer, você está a vibrar na 
vibração muito própria da Vida e, isso, 
traz a abundância. E aqui entenda-
se abundância por tudo aquilo que 
você necessita para continuar a ser 
você mesmo e a realizar o grande 
propósito da Vida. E o mais gratificante 
neste processo é que você passa a 
receber exactamente o mesmo que 
dá: as pessoas só fazem algo por si 
desde que isso lhes dê prazer. E tal 
é fascinante precisamente porque 
remove a desonestidade e a hipocrisia 
da sua Vida.
É um conceito muito difícil de aceitar, 
pois parece o ato mais egocêntrico 
de todos. Só que é seguramente o 
ato mais altruísta de todos. Por vezes, 
na Vida, aquilo que se assemelha à 
atitude mais ignóbil é, na verdade, a 
mais amorosa. É tudo uma questão 
de perspetiva e, como você sabe, a 
perspetiva cria a sua realidade.

E, finalmente, o terceiro e último 
passo, aquele que tem a ver com 
deixar de ter medo da mudança.
 A mudança é o desconhecido. É 
aquilo que você não conhece e, como 
tal, teme. Mesmo uma mudança para 
melhor pode criar medo. É normal 
que assim seja. Por tal motivo é que, 
mesmo que você se sinta único e 
especial, assuma um compromisso 
pessoal de mudar, quando chega à 
hora de empreender as mudanças 
que sentiu como as que deve fazer, 
muitas vezes você retrocede nesta 
fase. Não se esqueça que medo é 
tudo aquilo que o impede de ser você 
mesmo. E ele anda quase sempre de 
mãos dadas com a mudança.
O que deve fazer é perceber que 
quem você realmente é está para lá 
dos seus maiores medos. Aquilo a 

“Tudo na Vida é mudança. 
Para se viver em consonância 
com a Vida torna-se 
necessário perceber que onde 
não existe mudança não 
existe Vida.”

Terra Pura Amoreiras
Amoreiras Shopping Center | Loja 1137/1138 | 1070-103 Lisboa | Portugal | Telef. 213 832 225 | Fax: 213 831 504

Terra Pura Colombo
Centro Comercial Colombo | Loja 0044/45 | 1500-392 Lisboa | Portugal | Telef. 217 163 361 | Fax: 217 163 347

Terra Pura Faro
Fórum Algarve | Loja 002 | 8000-126 Faro | Portugal | Telef. 289 865 210 | Fax: 289 865 212

Terra Pura Almada
Fórum Almada | Loja 1.18 | 2810-500 Almada | Portugal | Telef. 212 508 280 | Fax: 212 508 289

Terra Pura Matosinhos
Mar Shopping | Loja 0.106 | Rua Óscar Lopes | 4450 Leça da Palmeira | Matosinhos | Portugal | Telef. 229 998 710 | Fax: 229 998 719

que você resiste, persiste. Aquilo que 
você enfrenta, desaparece. Como 
tal, você deve enfrentar o medo da 
mudança, sabendo que uma vez 
ultrapassado, as recompensas serão 
enormes. 
Tudo na Vida é mudança. Para se viver 
em consonância com a Vida torna-se 
necessário perceber que onde não 
existe mudança não existe Vida. Se 
você tentar manter as coisas tal como 
elas são hoje, o que acontecerá é que 
terá de lidar mais cedo ou mais tarde 
com a perda. E ninguém gosta de 
perdas.
Você deve encarar a mudança 
como o elemento natural do seu 
crescimento pessoal e nunca fugir ou 
adiá-la. Nunca se esqueça de que se 
não quiser mudar, será a mudança 
a mudá-lo e, tal facto, nunca será 
bom para si. A mudança levá-lo-á 
para caminhos que não escolheu, 
conhecerá pessoas que nem de 
longe nem de perto lhe dizem alguma 
coisa e viverá experiências que nunca 
sonhou vir a viver de maneira tão dura.
Por isso, veja a mudança como uma 
oportunidade que a própria Vida lhe 
dá para fazer novas escolhas e mudar 
o rumo da sua existência. Esta noção 
é surpreendentemente magnânima 
para não ser tida em conta e, 
consequentemente, para começar a 
mudar todos os aspectos que não 
lhe agradam na sua Vida e viver livre 
e feliz.
Não se esqueça que liberdade e 
felicidade são a mesma palavra, ainda 
que escrita de forma distinta.

Parabéns por escolher ser você 
mesmo e mudar a sua Vida!



Terra Pura Amoreiras
Amoreiras Shopping Center | Loja 1137/1138 | 1070-103 Lisboa | Portugal | Telef. 213 832 225 | Fax: 213 831 504

Terra Pura Colombo
Centro Comercial Colombo | Loja 0044/45 | 1500-392 Lisboa | Portugal | Telef. 217 163 361 | Fax: 217 163 347

Terra Pura Faro
Fórum Algarve | Loja 002 | 8000-126 Faro | Portugal | Telef. 289 865 210 | Fax: 289 865 212

Terra Pura Almada
Fórum Almada | Loja 1.18 | 2810-500 Almada | Portugal | Telef. 212 508 280 | Fax: 212 508 289

Terra Pura Matosinhos
Mar Shopping | Loja 0.106 | Rua Óscar Lopes | 4450 Leça da Palmeira | Matosinhos | Portugal | Telef. 229 998 710 | Fax: 229 998 719

Até 30 Novembro+ de 100 produtosaté50% desconto

é distribuida nas nossas lojas 
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Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de 
Assis, foi um frade católico da Itália. Depois de uma juventude irrequieta 
e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, 
fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como 
Franciscanos, que renovaram o Catolicismo de seu tempo.

SãO FRANCISCO DE ASSIS
[1182-1226]

“O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém.
Porquê? Porque aqueles que se unem a Deus obteem três 
grandes previlégios: omnipotência sem poder; embriaguez,
sem vinho, e vida sem morte.”
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Nasceu em Atlanta, EUA em1929. Foi assassinado em Memphis, no dia 
4 de abril de 1968. Pastor protestante e ativista político, tornou-se um 
dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros 
nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e 
de amor ao próximo. Foi a pessoa mais jovem a receber o Prémio Nobel 
da Paz, em 1964, pouco antes de seu assassinato. O seu discurso mais 
famoso e lembrado é “Eu Tenho Um Sonho”.

MARTIN LuTHER KINg, JR.
[1929-1968]

“Tenho um sonho que, um dia, todo os vales serão elevados, 
todas as montanhas e encostas serão  niveladas, os 
lugares ásperos serão polidos, e os lugares tortuosos serão 
endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e todos os 
seres a verão, conjuntamente.”
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Sou ouVinte, filha de pais surdos. 
Mas nem por isso tenho a capacidade 
de sentir os surdos, mas quase. A 
Língua Gestual foi, desde sempre, 
a minha língua materna, pelo que a 
sinto profundamente, já que os meus 
pais praticamente não oralizavam, a 
comunicação. E eu sentia um orgulho 
imenso em falar com as mãos, que 
eram a nossa voz!
Cresci neste caldo linguístico visual 
riquíssimo, onde as minhas vivências 
com surdos me enchiam a alma, pelo 
que o que sou hoje, devo-o a essa 
experiência.
Quando me convidaram a desenvolver 
o tema Sons da Vida ocorreu-me, 
de imediato, que os surdos não 

conhecem o som; sentem, sim, a sua 
vibração em solo adequado, sentem 
o ritmo… mas o som? O que são os 
sons da vida, na vida de quem não 
ouve? Fui, então, invadida por Sons 
da Vida: dos animais, da ventoinha do 
computador, da ondulação do mar, 
batendo nas rochas junto à costa. 
Recordei o som do coração do bebé 
na barriga da mãe, de uma gota de 
água a pingar numa torneira…Arrepiei-
me com o som de um papel a rasgar-
se, que me rasga alma…Mas, para 
transmitir som aos surdos, não preciso 
de palavras - deixo que o meu corpo 
se envolva com a alma e transmito-o: 
um, dois… muitos sons. 
É uma viagem incompreendida por 

SONS
DA ViDA

Os silêncios sempre 
foram as palavras que 
cruzaram na minha vida, 
no meu mundo…

Amélia Amil Silva
Casa do Surdo
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muitos. Mas os surdos estão permanentemente numa 
viagem incompreendida.

Vamos dar voz, a uma frase que alguns surdos repetem 
incansavelmente:

“tu podes aprender
a língua gestual, mas eu dificilmente 

conseguirei algum dia ouvir-te!”

Vamos todos proporcionar um mundo inclusivo, com 
lugares e estratégias para receber todos os cidadãos. 
Um desses lugares é a Casa do Surdo, em Custóias, 
Matosinhos - um local onde podemos coabitar, trocando 
vivências que nos enriquecem a todos.

Visite-nos e deixe-se envolver.
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Paula Moreno
Psicoterapeuta Corporal
Massagista Biodinâmica
paulamoreno9@gmail.com
www.paulamoreno.com
914 996 083

o que é?

A Massagem Biodinâmica (MBD), de característica 
terapêutica quando associada a um trabalho psico-
terapêutico, revela-se para o profissional de saúde 
numa ferramenta preciosa e poderosa. 
Para além de oferecer bem estar corporal e mental, 
também proporciona uma intervenção mais profunda, 
olhando para as dores psíquicas e corporais. 
A Massagem Biodinâmica visa tocar a pessoa. 
O trabalho com o toque corporal é muito rico, no 
sentido de poder ter acesso a níveis pré-verbais.

A MASSAGEM BiODiNâMiCA

“A Massagem Biodinâmica é, antes de tudo, 
um lugar à mudança”

Links:
www.eabp.org
(Associação Europeia de Psicoterapia Corporal)
www.asaseraizes.pt
(Escola Portuguesa de Psicoterapia Corporal)
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Basta um toque, um 
sorriso e tempo para, 
eventualmente, ser 
o suficiente para 
que o doente possa 
entregar-se e contar 
os seus medos e 
anseios e, com isso, 
acontecer a descarga 
natural da energia 
nervosa.

Mais do que uma técnica, define-
se como um método relacional 
muito válido nas nossas sociedades 
tecnológicas, em que o tempo e as 
técnicas se sobrepõem muitas vezes 
aos aspectos mais humanos. Os 
próprios hospitais e centros de saúde 
não disponibilizam as condições ideais 
para oferecer este cuidado relacional 
confiante, seguro e presente que 
qualquer doente gostaria de receber. 
Basta um toque, um sorriso e tempo 
para, eventualmente, ser o suficiente 
para que o doente possa entregar-se 
e contar os seus medos e anseios 
e, com isso, acontecer a descarga 
natural da energia nervosa. Ao ser 
digerida pelos intestinos, a descarga 
dessa energia em excesso no corpo 
permite limpar o sistema orgânico, 

possibilitando a recuperação do 
equilíbrio da saúde. 
Em Portugal, a Massagem Biodinâmica 
chegou a ser transmitida como disciplina 
opcional nalgumas licenciaturas de 
enfermagem mas, infelizmente, devido 
a questões meramente funcionais e 
práticas, deixaram de acontecer. Seria 
uma mais valia para a formação dos 
alunos, que aprenderiam técnicas 
de massagem e de relaxamento 
e, principalmente, usufruiriam e 
desenvolveriam uma atitude biodinâmica, 
que representa os fundamentos 
essenciais da MBD: o respeito pelo 
outro, o não julgar e a aceitação. Essas 
aulas permitiriam aos alunos valorizar o 
aspecto da relação enfermeiro/doente, 
passando por um processo pessoal de 
desenvolvimento. 
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acredito que, com a procura cada vez mais 
alargada de um público mais responsável 
e consciente daquilo que representa 
o ser saudável, os métodos de saúde 
convencionais e holísticos possam co-
habitar num mesmo espaço, com a mesma 
importância, num trabalho de prevenção e 
de cura. Basta agora saber quanto tempo é 
que isso levará...  

a origem
A Massagem Biodinâmica foi desenvolvida nos anos 50 
pela norueguesa Gerda Boyesen. 
A sua formação como psicóloga e fisioterapeuta, assim 
como o seu próprio processo terapêutico, levou-a a 
compreender cada vez mais a relação entre o corpo e a 
psique. Baseando-se nas descobertas de Reich, Gerda foi 
elaborando a teoria e a prática da sua Psicologia 
Biodinâmica. Gerda dava massagens a 
muitas pessoas que, ao mesmo 
tempo, eram acompanhadas 
por psicanalistas. Era 
surpreendente o 
progresso dessas 
pessoas no 
seu processo 
terapêutico, tanto 
corporal como 
psíquico. 
A Psicologia 
Biodinâmica, de 
que a massagem 
é só uma parte, 
insere-se nas 
terapias psico-
corporais que 
veem o ser humano 
como um todo: um 
sistema indissociável onde 
interagem corpo, emoção, 
psique e espírito. Tudo o que 
se passa num nível reflete-
se em cada um dos outros.

o corPo é a matéria Prima da alma
O termo biodinâmico está ligado ao princípio do fluxo da 
energia de vida, que flui através do corpo e do espírito. 
Quando, por qualquer motivo, essa energia não se 
expressa através da emoção, do movimento ou da voz, 
fica presa nos tecidos do corpo e, ao manter-se estagnada 
durante tempo prolongado, pode provocar sintomas como 
dores de cabeça, insónias, prisão de ventre, ansiedade, 
cansaço, inchaço, dores lombares. Se estes sintomas 
forem ignorados, podem gerar-se doenças. Então, é 
essencial perceber que, ao cuidar do somático e do fluxo 
energético, se trata da psique. 
Para a Biodinâmica, energia não é algo de fora ou do além, 
mas sim a própria substância de que somos feitos, a chama 
da vida no nosso interior. Nas palavras de Gerda Boyesen, 
a Biodinâmica visa �encarnar a alma�.

Através de técnicas de massagem, a 
tensão física e emocional são 

libertadas e a respiração é 
desbloqueada, juntamente 
com o fluxo energético. 

Quando usada num 
contexto de psicoterapia, a 

Massagem Biodinâmica 
apoia a mobilização e 

expressão de conflitos 
e de traumas 
emocionais, por 
meio da remoção 
gradual de defesas 
psicológicas 
(couraça muscular 
e visceral). 
Os métodos 
da Massagem 

Biodinâmica podem 
ser aplicados ao 

nível do osso, da 
pele, do músculo ou 

da aura. Cada tratamento 
adapta-se às necessidades 

momentâneas do cliente.
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seu equilíbrio vegetativo. Encontrar 
a auto-regulação para que o corpo 
tenha a capacidade de “digerir” o 
stresse, ou seja, para que encontre o 
ritmo apropriado entre os pólos da vida 
(inspiração/expiração, acção/repouso, 
fusão/autonomia, etc), nem sempre 
acontece como deveria na nossa 
sociedade agitada.
O psicoperistaltismo precisa de 
momentos de relaxamento e de prazer 
para funcionar bem. Quando isso 
não acontece, quando as pressões 
externas são demasiadas solicitadas, 
ele pode fechar-se, criando, com a 
repetição e a continuação da acção, 
um organismo neurótico, sujeito a 
conflitos. 
A Massagem Biodinâmica representa 
um instrumento eficaz para recuperar 
a capacidade natural do organismo 
se auto-regular, levando a pessoa 
a reencontrar uma melhor relação 
consigo, com os seus familiares e 
amigos, com o seu trabalho...  

SimPático e ParaSSimPático
Com o ritmo intenso de vida que 
levamos, puxamos muito pela ação 
dominada pelo sistema nervoso 
simpático. Assim, acumulamos 
cada vez mais tensão e stresse, 
em detrimento do descanso e do 
relaxamento muscular promovidos pelo 
parassimpático. Este último sistema 
permite às vísceras funcionarem mais 
intensamente, incluindo os intestinos 
que, juntamente com os alimentos, 
digerem também resíduos energéticos 
e emocionais. 
A auto-regulação estabelece-se 
quando existe equilíbrio entre os pólos 
activo e passivo da vida. 

o PSicoPeriStaltiSmo
A grande descoberta de Gerda 
foi ter descoberto a dupla função 
dos intestinos: não só digerem os 
alimentos com os seus movimentos 
peristálticos, como também 
eliminam os fluidos contidos 
na parede intestinal, através de 
movimentos que Gerda denominou 
de psicoperistaltismo. Para além da 
sua função fisiológica, os intestinos 
digerem resíduos de foro nervoso, 
emoções, stresse e acontecimentos 
da vida. Digere-os para depois os 
integrar na construção da nossa 
personalidade.  
Nas sessões é utilizado um 
estetoscópio especial que é colocado 
no abdómen que permite ouvir a 
linguagem do corpo. Os sons que 
ouvimos (psicoperistaltismo) surgem 
em resposta à técnica aplicada. Eles 
indicam ao massagista que aquela 
parte do corpo, tocada ou massajada 
de uma determinada forma, contém 
a energia de uma emoção antiga 
bloqueada ou suprimida, e que agora 
pode ser libertada, descarregada 
e integrada, trazendo alívio físico e 
emocional.
Consoante os estados da pessoa, os 
ruídos das vísceras variam, passando, 
por exemplo, de ruídos harmoniosos 
de água a correr, às cascatas 
de pedra ou até de sons mais 
conflituosos como o rugir do leão. 
Cada tipo de som revela movimentos 
invisíveis do inconsciente mas, mo 
fundo, o que interessa é estimular 
a resposta do psicoperistaltismo, 
de forma a eliminar material de 
stresse. Essa descarga vegetativa 
(psicoperistaltismo) é fundamental 
para que o organismo reencontre o 

“A Massagem Biodinâmica representa 
um instrumento eficaz para recuperar 
a capacidade natural do organismo se 
auto-regular”

 A auto-regulação 
 estabelece-se quando 
 existe equilíbrio entre os  
 pólos activo e passivo da 
 vida. 
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“Nada se encontra separado de nada, e o que 
não fores capaz de compreender no teu corpo, 
não o compreenderás em mais parte alguma.”
Berge Yvonne

constantemente a carregar e, com mil 
e um projectos, dificilmente os conclui 
ou fica com a sensação que eles não 
têm fim. Caracterizam-se por pessoas 
hiperativas, nervosas e com tendência 
para sofrer de ataques cardíacos.
Num terceiro tipo de bloqueio situa-se 
a fase do relaxamento, que permite a 
restauração e recuperação energética 
do organismo. Caracterizam-se por 
pessoas que não conseguem relaxar 
depois da ação, sofrendo de insónias 
e de ansiedade. Cabe, portanto, a 
cada um reconhecer em que estado 
de bloqueio se encontra e descobrir 
as suas próprias formas de se auto-
regular. 
Quando a Massagem Biodinâmica é 
solicitada para essa auto-regulação, 
várias técnicas adaptam-se a cada 
uma dessas fases interrompidas.

ao encontro da eSSência
A Biodinâmica vê a pessoa composta 
por três camadas: a máscara, 
a personalidade secundária e a 
essência.
A Biodinâmica acredita que o ser 
humano nasce como parcela 
divina, puro e bom. Mas, à medida 
que encontra frustrações nesta 
vida, acumula traumas e tensões, 
recalcando sentimentos que vão 
povoando a camada da personalidade 
secundária. Qualquer processo 
terapêutico significa libertar a essência 
camuflada pelas outras duas 
camadas.

Fórmula de Vida
Numa situação saudável, a vida de 
cada um de nós percorreria todas as 
fases de um ciclo a que chamamos 
fórmula de vida. Assim, todos 
seríamos saudáveis, sem stresse, 
sem doenças psicossomáticas, 
sem ataques cardíacos. Mas não 
é o que acontece. Sempre que o 
ciclo não se completa, cria-se um 
bloqueio energético a nível corporal e, 
consequentemente, a nível emocional.
No início existe um estímulo, um 
impulso individual para a ação, ao que 
se segue um momento de tensão que 
se transforma em carga energética. No 
momento da ação dá-se a descarga 
dessa energia (voz, movimento, 
emoção, suor, diarreias...), ao que se 
segue um período de relaxamento, 
restauração e recuperação, deixando 
o indivíduo pronto para responder a 
um novo estímulo...
Verificam-se variadíssimas razões 
para que essa fórmula de vida não 
se complete e, assim, perturbe 
uma situação saudável de 
desenvolvimento.
Um indivíduo poderá ter tendência 
para, por exemplo, ficar bloqueado 
na fase do carregamento energético. 
Aí, encontramos alguém com pouca 
energia, com dificuldade em levar 
os seus planos avante e com pouco 
entusiasmo, tendo tendência para cair 
em estados de depressão.
Outro tipo de bloqueio pode verificar-
se na fase da descarga energética da 
ação. Nesse padrão, a pessoa está 
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Leda Maria Perillo Seixas
Psicóloga, especialista em terapia junguiana e 
cinesiologia.

CALATONiA
E TOquES SuBTiS
a calatonia é um método de trabalho que visa a integração corpo-
mente através da aplicação de técnicas que desenvolvem a perceção 
do próprio corpo – a sua linguagem e a sua forma específica de produzir 
sintomas e imagens enquanto símbolos –, tendo como objetivo a auto-
regulação e o diálogo entre consciência e inconsciente, tanto através do 
corpo quanto da psique.

Os Toques Subtis e a Calatonia 
constituem uma abordagem corporal 
não invasiva e eficiente na promoção 
de comutações neurofisiológicas, 
que trabalham no sentido de uma 
harmonização dos diferentes corpos: 
físico, emocional, mental e espiritual.  
Pode ser utilizada isoladamente, 
apenas como técnica de relaxamento. 
Associada à psicoterapia, ajuda a 
estabelecer e a fortalecer o vínculo 
terapeuta-paciente, criando um campo 
favorecedor para o aparecimento de 
sensações e imagens espontâneas 
que, segundo Pethö Sándor, criador 
do método, constitui a base de uma 
terapia efetiva. 
O resultado, além do descanso do 
corpo, é uma introspeção capaz de 
aumentar o acesso a conteúdos 
inconscientes, tanto potenciais – 
que apontam para o futuro –, como 
lembranças de situações atuais e 
antigas, visando a integração das 
partes no processo de individualização 
ou de desenvolvimento.
As técnicas podem ser utilizadas 

também nas diferentes áreas da 
medicina, associadas a outras 
abordagens em psicologia, 
pedagogia, fonoaudiologia e na 
terapia ocupacional, com adultos e 
idosos. Podem ter bons resultados 
na assistência social, nas artes, 
no desporto, na vida religiosa, 
nos exercícios meditativos e 
contemplativos. Podem ainda ser 
utilizadas de forma preventiva na 
educação de crianças e adolescentes, 
visando o desenvolvimento da 
autoconfiança, da concentração e do 
respeito pelo seu próprio corpo e pelo 
do outro.
Este método foi desenvolvido pelo Dr. 
Pethö Sándor, médico húngaro que se 
estabeleceu no Brasil após a segunda 
Guerra Mundial. Foi idealizado a partir 
do atendimento a pacientes com 
membros amputados e congelados, 
com queixas de membros fantasma, 
abalamento nervoso, depressões e 
reações compulsivas.
Inicialmente desenvolvida como uma 
técnica, e após algumas décadas 

“O resultado… é uma 
introspeção capaz de 
aumentar o acesso a 
conteúdos inconscientes, 
tanto potenciais – que 
apontam para o futuro 
–, como lembranças de 
situações atuais e antigas, 
visando a integração das 
partes no processo de 
individualização ou de 
desenvolvimento.”
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de aplicação clínica em São Paulo, a 
Calatonia transformou-se num método 
que trabalha o corpo e a psique, 
utilizando toques em diversas áreas do 
corpo, de forma muito leve e subtil.
Os toques  da Calatonia são aplicados 
com a leveza das asas de uma 
borboleta.
Visam desatar “nós” físicos e 
emocionais provocados por traumas, 
stresse, violência, angústias, 

depressões, raiva e outras emoções 
ou acontecimentos capazes de deixar 
marcas no indivíduo.
O trabalho com o corpo poderia 
representar o equivalente ao trabalho 
com a matéria prima da alquimia: 
conhecendo e trabalhando com os 
elementos mais “impuros” ou materiais, 
podemos chegar à produção daquilo 
que está mais próximo da totalidade. 
O corpo estaria, aqui, funcionando 

como o continente no qual qualquer 
transformação psíquica se torna vida.
Quando trabalhamos o corpo, fazemo-
lo procurando não apenas libertá-lo 
de memórias dolorosas ou antigas 
tensões, mas tentando observar 
os novos caminhos que a libido 
quer tomar, formando símbolos que 
atribuem significados diferentes às 
nossas experiências de vida.

Massagem Ayurvédica . Aromaterapia
Indian Head Massage . Calatonia

Bamboo Massage . Reiki
Biopunctura Homeopática

www.mandala.com.pt
910 374 137 . info@mandala.com.pt
Paço da Boa Nova . Leça da Palmeira
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Nos mais de 100 anos decorridos desde o nascimento de 
Paramahansa Yogananda, esse amado Mestre veio a ser 
reconhecido como um dos maiores emissários da antiga 
sabedoria da Índia para o Ocidente. A sua vida e os seus 
ensinamentos continuam a ser fonte de luz e inspiração para 
os povos de todas as raças, credos e culturas.
A história da vida de Yogananda, “Autobiografia de um 
Iogue”, foi publicada em 1946 e expandida por ele em edições 
subsequentes. Best seller permanente, o livro tem estado 
em publicação ininterrupta desde sua primeira edição e foi 
traduzido para 21 idiomas. O livro é amplamente considerado 
um clássico espiritual moderno.

PARAMAHANSA 
YOgANANDA

[1893 -1952]

“O que toda religião deveria dar a seus seguidores é a percepção 
da Verdade, a experiência de Deus - e não meros dogmas.”
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Nasceu a 26 de agosto de 1910 em Skopje, na República da Macedónia. 
Faleceu a 5 de setembro de 1997 (com 87 anos) em Cálcuta, Índia. 
Conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá ou Beata 
Teresa de Calcutá, foi uma missionária católica albanesa, mais tarde 
naturalizada indiana. Considerada, por alguns, a missionária do século 
XX, fundou a congregação “Missionárias da Caridade”, tornando-se 
conhecida ainda em vida pelo cognome de “Santa das sarjetas”.
Foi venerada pela Igreja Católica, e beatificada a 19 de outubro de 2003, 
em Roma pelo Papa João Paulo II, como a Padroeira dos Pobres e 
Incapacitados.

MADRE TERESA DE CALCuTÁ
[1910 -1997]

“Todas as nossas palavras serão inúteis se não 
brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão 
luz aumentam a escuridão.”
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o monge e o eScorPiÃo

Um monge seguia por uma 
estrada com os seus discípulos 
e, quando passavam por uma 
ponte, viram um escorpião a ser 
arrastado pelas águas. O monge 
correu pela margem do rio, meteu-
se na água e agarrou o bichinho. 
Quando o trazia para fora do rio, 
o escorpião picou-o na mão. 
Devido à dor, o monge deixou-o 
cair no rio. Foi então à margem, 
pegou num ramo de árvore, entrou 
no rio novamente e resgatou o 
escorpião. Em seguida, juntou-se 
aos seus discípulos na estrada. 
Estes mostraram-se atónitos com 
o sucedido.
- Mestre, deve estar muito doente! 
Por que salvou esse bicho ruim 
e venenoso? Que se afogasse! 
Seria um a menos! Veja como 
ele respondeu à sua ajuda: picou 
a sua mão! Não merecia a sua 
compaixão!
O monge ouviu tranquilamente os 
comentários e respondeu:
- Ele agiu de acordo com a sua 
natureza e eu com a minha.

A temática escolhida para esta 
edição constitui, nos dias de hoje, 
um reconhecimento peculiar na 
coexistência entre a serenidade 
espiritual e o dinamismo desenfreado, 
que constitui a fonte do mundo 
material. Urge a importância de 
expandir a riqueza da consciência 
existencial que fora germinada ao 
longo dos tempos por grandes 
obreiros da palavra, nomeadamente 
pelo mestre dos mestres que se 
destaca na intemporalidade da história 
humana – Jesus Cristo.

O ARTESãO DA 
EMOÇãO iNTELiGENTE

Uma entidade impar que deixou 
reflexões de inconfundível 
complexidade a partir das suas 
parábolas! Actualmente, as suas 
palavras continuam a fazer eco 
a todos aqueles que estão num 
processo de transformação da energia 
emocional, elemento de ligação ao 
nobre órgão da humanidade – o 
coração. Dada a importância das 
parábolas que revelam na forma de 
fazer passar a arte de pensar, faço-vos 
chegar uma mensagem que merece 
ser cultivada…Jorge Poeta

Outubro 2011
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EDUCAÇÃO, O COMPROMISSO 
DO NOSSO FUTURO

Os valores sociais, assim como os valores familiares, são 
dois pilares fundamentais da cultura de um povo.

CHAMA-SE ESCOLA DA PONTE
Mais um projeto posto em causa por vários motivos.
O medo da mudança, o medo de que as crianças 
possam crescer sabendo quem são e quais são as suas 
verdadeiras potencialidades.

ENQUADRAMENTO LEGAL 
DAS TERAPÊUTICAS NÃO 

CONVENCIONAIS
A regulamentação da lei n.º 45/2003, de 22 de agosto.

Destaques Da PRÓXIMa eDIÇÃO
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 Sou feliz porque sou saudável! 
 Estou grata por isso. 
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quando, Subitamente, o nosso 
estado de saúde, ou o de alguém 
próximo, é afetado por algo que pode 
ser grave, apercebemo-nos do valor 
que, afinal, a saúde tem para nós. 
No dia a dia, almejamos por aquilo 
que ainda não temos, desvalorizando, 
muitas vezes, o privilégio de estar 
saudável, como se tal fosse um bem 
adquirido.
De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, estar saudável 
inclui o bem-estar físico, mental e 
social total, não sendo apenas a 
ausência de doença.
Nos anos 60, em resultado do 
aumento da esperança média de 
vida, bem como da diminuição das 
doenças infeto-contagiosas, entre 
outros factores, surgiram as terapias 
complementares, que defendem uma 
visão integrada do indivíduo, uma vez 
que o modelo biomédico da medicina 
convencional, estava mais direcionado 
para o diagnóstico de doenças.
A crescente preocupação com o 
corpo e com a saúde em geral, 
que testemunhamos na Europa nos 
últimos anos, tem contribuído para 
que muitas pessoas pretendam evitar 
as substâncias químicas, aprendendo 
lentamente a ler os sinais do seu 

MENTE Sã
EM CORPO SãO

Céu gomes
Psicóloga/ Psicoterapeuta
ceugomes.psi@gmail.com
914 023 976
www.essenciahumana.com (Maia)
www.psihome.net (Porto)

corpo e interessando-se por perceber 
mecanismos que acompanham o 
Homem desde a sua existência, mas 
cujo poder foi, durante muitos anos, 
ignorado. Além disso, algumas das 
terapias complementares assumem 
um papel determinante na vida de 
quem a elas recorre, pois estão 
integradas numa filosofia de vida, 
que visa o conhecimento de si e o 
consequente crescimento pessoal. A 
psicologia, ciência social e humana 
autónoma, tem também este 
propósito, mediante o “empowerment” 
do indivíduo (atribuição de poder).  
A precocidade do contacto com 
uma filosofia de vida orientada 
para o autoconhecimento e para o 
conhecimento do outro, que é análogo 
a nós, na qual a razão e emoção 
têm o mesmo peso na balança da 
aprendizagem, é determinante para 
a formação dos futuros adultos, 
que tornarão o mundo num lugar 
melhor, pois serão mais felizes na sua 
existência.
A expansão das ciências psicológicas, 
que se debruçam sobre os fenómenos 
psíquicos e, nomeadamente, a 
psicologia da saúde que se foca, 
fundamentalmente, na promoção da 
saúde, prevenção e tratamento de 

“De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estar saudável 
inclui o bem estar físico, mental e social total, não sendo apenas a 
ausência de doença.”
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doenças, resulta do reconhecimento, 
nos anos 70, da influência dos 
factores psicológicos sobre a doença 
física. Talvez este pressuposto 
justifique a crescente adesão do 
mundo, quer à psicologia, quer às 
terapias complementares. No Canadá, 
por exemplo, 70% da população já 
recorreu à medicina não convencional, 
pelo menos uma vez ao longo da 
vida. Em Portugal, estudos recentes, 
evidenciam que, ao longo da sua vida, 
43% da população portuguesa sofre 
de perturbação mental.
Por seu lado, o modelo biomédico 
assenta na dualidade corpo/mente, 
considerando-as duas substâncias 
distintas (substância corporal e 
substância mental), tal como defendia 
o dualismo cartesiano, teoria que 
influenciou de forma determinante o 
pensamento filosófico e a investigação 
científica e que, apesar de já ter 
sido questionada por autores como 
o neurologista António Damásio, 
ainda norteia a prática da medicina. 
Damásio e outros autores, defendem 

Se o bem-estar do paciente 
está acima de qualquer 

outro interesse, a ciência 
deve estar ao serviço do 
indivíduo, emergindo, 

assim, a complementaridade 
dos saberes como algo 

necessário e profícuo para 
o restabelecimento do 

equilíbrio biopsicossocial. 

a unificação e a interdependência 
corpo/mente, sendo difícil entender 
o indivíduo se uma das dimensões 
for negligenciada. Tratar-se-ia, 
portanto, de uma divisão artificial que 
desumaniza a natureza humana.
As terapias complementares, 
caracterizam-se, então, pela 
diversidade, procurando disponibilizar 
ao indivíduo a possibilidade de 
escolher ser tratado de uma 
forma ou de outra (inclusive com 
aconselhamento médico), e 

não apenas quando a medicina 
convencional atinge o seu limite e 
abandona o doente à sua sorte. Têm, 
na sua base, uma visão holística 
em comum com a psicologia que 
pretende, nomeadamente em contexto 
hospitalar, humanizar os cuidados 
de saúde, procurando assegurar ao 
indivíduo o bem-estar psíquico que 
favorece a recuperação do doente. 
Vários estudos suportam uma 
associação positiva entre o bem-
estar psíquico e a evolução favorável 
de doentes cardíacos ou até com 
patologias oncológicas (Jorge Lume 
& al.: “Preparação Psicológica para 
a Cirurgia Cardíaca – Um Estudo 
de Investigação/Acção”. Arquivos 
de Medicina, Março-Abril 2002, 
Vol. 16, N.º 2.). Trabalhos recentes 
demonstram também a eficácia do 
Reiki na redução do sofrimento dos 
doentes oncológicos e a consequente 
melhoria da sua qualidade de vida.
O bem-estar psíquico, que se revela, 
então, indissociável do bem-estar 
físico, pode ser obtido através de 
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A nossa clínica é um espaço direccionado para a saúde, 
bem-estar físico, emocional e psicológico. Uma equipa de 
profissionais altamente qualificados ao seu dispor, com o 
objectivo de ajudar o seu corpo a curar-se a si próprio!

“Ter em cada paciente o testemunho vivo da 
nossa competência, é a prova que superamos 
todos os dias.”

Venha visitar-nos!

Especialidades:
Microssemiótica Oftálmica / 
   Iridologia
Homeopatia
Naturopatia
Acupunctura
Tui Na
Shiatsu
Auriculoterapia
Reflexologia
Moxabustão
Ventosaterapia

Psicologia
Aromaterapia
Drenagem Linfática
Psicoterapia
Massagem para Bebés
Cavitação
Radiofrequência
Termografia
HLB
Análise Bionutricional

www.inesrodrigues.pai.pt
Saúde Vital - Clínica de Medicinas Naturais
Delegação Norte | API - Associação Portuguesa de Iridologia
Av. das Oliveiras 109 | 4520-605 S. J. Ver | Telem. 910 953 690

técnicas de relaxamento, que são 
técnicas utilizadas pelas ciências 
psicológicas e também por algumas 
terapias complementares. Se o foco 
é o equilíbrio psíquico, mediante, 
neste caso, a libertação de estados 
ansiosos, existem então várias 
técnicas que podem ser utilizadas.
Apesar da evolução do conhecimento, 
ainda é necessário criar mais 
dispositivos de integração da 
psicologia e outras terapias no 
contexto médico. Por um lado, porque 
existem solicitações e, por outro, 
porque é possível intervir ao nível do 
tratamento, mas também ao nível da 
promoção da saúde. Há que perceber 
que promovendo um estilo de vida 
saudável, evita-se, por exemplo, que 
os jovens consumam álcool e outras 
substâncias em idades precoces, ou 
que desenvolvam obesidade mórbida. 
Isto poderá traduzir-se na redução de 

custos com a saúde e, claro, espelhar 
uma sociedade mais responsável e 
capaz. Esta linha de atuação inclui 
os profissionais de saúde, que 
certamente sabem diagnosticar e tratar 
doenças, mas que podem também 
usar os seus conhecimentos na 
promoção e manutenção de estados 
de equilíbrio.
Se o bem-estar do paciente está 
acima de qualquer outro interesse, 
a ciência deve estar ao serviço 
do indivíduo, emergindo, assim, a 
complementaridade dos saberes 
como algo necessário e profícuo 
para o restabelecimento do equilíbrio 
biopsicossocial. 
Seria útil e dignificante para as terapias 
complementares, a ampla divulgação 
das bases científicas que lhes dão 
sustentação, de modo a que a opinião 
pública as considere válidas. Além 
disso, é essencial mais informação, 

que deve ser clara e objectiva, por 
parte das associações, bem como 
dos terapeutas que se encontram a 
atuar na área.
Esta é uma batalha que a psicologia 
já trava há alguns anos. A primeira 
faculdade de Psicologia em Portugal 
data dos anos 60, no entanto, o 
auto-conhecimento e toda a dimensão 
psíquica, que é reconhecida como 
determinante pela classe médica, é 
ainda relegada para segundo plano 
pelo Sistema Nacional de Saúde 
Português.

Para bem da nossa saúde, 
precioso bem que nem 

todos temos, é urgente a 
conjugação de sinergias em 

torno do que é realmente 
importante: a promoção do 
bem estar físico e psíquico.



um Pouco por todo o Mundo, 
assistimos a uma grande evolução 
cultural na forma como as pessoas 
encaram os cuidados de saúde. 
Olhando à nossa volta, são cada vez 
mais as clínicas particulares a incluírem 
a Acupunctura nos seus serviços 
terapêuticos. O mesmo acontece 
com os planos de seguros de saúde 
(Multicare, Advancecare, Médis ), 
que já incluem nos seus serviços 
as terapêuticas não convencionais, 
incluindo esta.

A Acupunctura é um ramo da 
Medicina Chinesa que tem vindo 
a conquistar pacientes em todo o 
mundo.
O nosso país, apesar de conservador, 
não é excepção e, paulatinamente, vai 
aderindo a esta terapia. Embora não 
seja a principal terapia na Medicina 
Chinesa, é a mais aceite pelo ocidente 
pela sua eficácia reconhecida 
universalmente. Atualmente, todos 
os países desenvolvidos integram 
a Acupunctura na sua Medicina 
Alopática.
Esta é utilizada como processo 
terapêutico alternativo e, em muitas 
situações, como primeira opção para 

a solução do problema. Um dos 
motivos do seu crescimento 

em Portugal é o 
progressivo interesse 

dos pacientes por 

iNTEGRAR A ACuPuNCTuRA
NOS HOSPiTAiS

Leonel Duarte
Diplomado pelo Instituto Português de 
Medicina Tradicional Chinesa (I.P.M.T.C) 
em Acupunctura e Fitoterapia Tradicional 
Chinesa (APA-DA). Membro APPA – Associação 
Portuguesa Profissionais Acupunctura (www.
appa-mtc.org).

Coloque as suas questões em:
clinicaleonelduarte@hotmail.com
ou visite: www.clinicaleonelduarte.com
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métodos não farmacológicos de 
prevenção e tratamento das diferentes 
doenças. Outro fator importante são 
as alergias aos químicos ou aos seus 
efeitos colaterais. Aliado a tudo isto, a 
sua aplicação nos hospitais representa 
um custo muito baixo, com excelentes 
resultados em diferentes patologias.
Esta terapia oferece ao Estado uma 
relação custo/benefício bem mais 
vantajosa que a Alopatia.
Para muitas pessoas, a Acupunctura 
serve apenas para tratar problemas 
de coluna. Na realidade, podemos 
enumerar vários exemplos de 

patologias em que a Acupunctura é 
aplicada com sucesso.

É usada para aliviar ou 
prevenir dores; 

aliviar as 
náuseas 

associadas à gravidez ou à 
quimioterapia; auxiliar na depressão 
(há estudos que referem que 
comparam a Acupunctura a anti-
depressivos); funciona na reabilitação 
pós AVC, contribuindo para a 
melhoria da mobilidade das suas 
vítimas; contribui para o equilíbrio 
e a qualidade de vida; aplica-se às 
doenças de pele (ajuda a melhorar a 
dermatite atópica e a psoríase); é um 
aliado na fibromialgia, artrite, asma, 
bem como em doenças terminais 
(ajuda os pacientes a sentirem-se 
mais confortáveis e, assim, reduz a 
necessidade de analgésicos).
A Acupunctura não é um remédio 
para todos os males, mas tem o 
seu espaço próprio. É uma terapia 
válida pelo que seria uma mais-valia 
integrá-la no SNS. Atualmente já 
existem pacientes que vão tendo 
acesso à terapia nos centros de 
saúde e hospitais do SNS. Podemos 
encontrar a consulta de Acupunctura 
em hospitais como o de Viseu, 
Universitário de Coimbra e Centro 
Hospitalar do Porto. Contudo, ainda 
não se conquistou esse direito à 
escala nacional, o que é uma pena  
Para um país que se orgulha de 
ser pioneiro em tantas conquistas, 
também o podia ser na aceitação da 
Acupunctura como parte integrante do 
SNS.

atendendo à redução 
de gastos, facilmente 

se percebe que, 
implementando a cem por 

cento a acupunctura no 
sistema nacional de saúde 
(sns), se pode direcionar 
mais verbas para outros 

setores, como a educação e 
até mesmo para a prevenção 

e investigação na saúde.

“A Acupunctura 
não é um remédio 
para todos os 
males, mas tem 
o seu espaço 
próprio. É uma 
terapia válida 
pelo que seria 
uma mais-valia 
integrá-la no 
SNS.”
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Filósofo grego (Alópece, Grécia, c. 470 a.C. - Atenas, 
Grécia, 399 a.C.). A sua vida digna e a sua morte 
corajosa, assim como os seus ensinamentos, fizeram 
dele uma das personalidades mais admiradas da história. 
Acreditava que a natureza humana levava as pessoas 
a agir corretamente e de acordo com o conhecimento. 
Sócrates achava que as ações más e erradas tinham 
origem na ignorância e no fracasso. Consta que afirmou 
que �uma vida sem investigação não vale a pena� e 
�nenhum homem faz o mal conscientemente�.
Sócrates devotou-se inteiramente à busca da verdade e 
do bem.

SÓCRATES
[470 a.c - 399 a.c]

“Para conseguir a amizade de uma pessoa digna 
é preciso desenvolvermos em nós mesmos as 
qualidades que naquela admiramos.”
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Nasceu em Estagira, no norte da Grécia. Tinha 
ligações com a família real da Macedónia, 
semdo seu pai médico do rei Filipe. Aos 17 
anos foi enviado para estudar na Academia 
de Platão, em Atenas. Permaneceu ali por 
20 anos até à morte de Platão. Em 343 a.c. 
aceitou o convite para se tornar o preceptor 
de Alexandre, filho do rei Macedónio. Voltou 
para Atenas com 49 anos onde foi acusado 
de impiedade. Fugiu para não permitir que os 
atenienses “pecassem duas vezes contra a 
filosofia”, mas morreu um ano depois de uma 
doença estomacal.
A simples extensão da obra de Aristóteles 
é assombrosa As disciplinas e termos que 
utilizou até hoje se estudam: ética, lógica, 
metafísica, meteorologia, física, economia 
e psicologia. Há mais de 2000 anos que sua 
influência sobre o pensamento europeu tem 
sido profunda.

ARISTÓTELES
[384 a.c. - 322 a.c.]

“A esperança é o sonho
do homem acordado.”
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na inFecciologia
Décadas de erros acumulados no uso e abuso de antibióticos a começar 
pela atitude antibio (antivida) ao contrário da única correcta a eubio 
(Provida), usando nas suas últimas gerações de A. B. de extractos de agentes 
antinfecciosos derivados do Lixo, só poderia desembocar na situação actual: 
 -  25% das estirpes bacterianas patogénicas resistem já a todos os Antibióticos 

existentes;
-  os casos de estirpes multirresistentes não param de aumentar de forma 

exponencial, muitas delas modificam o seu património genético, mesmo  não 
tendo sequer contactado com aqueles A.B.;

-  1,5 biliões de euros gastos anualmente, só na ue, para lutar contra 
estes agentes bacterianos;

-  mais de 25 mil humanos morrem anualmente de doença infecciosa, 
para não citar as dezenas de milhar de todas as outras espécies 
animais.

Porém, em termos científicos, se não surgirem rápida e publicamente soluções 
credíveis de utilização fácil e economicamente compatíveis com uma crise 
financeira que tarda em ser ultrapassada, em breve as moléculas dos
antibióticos atuais estarão simplesmente obsoletas.

AROMATERAPiA 
MéDiCA
E MEDiCiNA CHiNESA:
uMA SiNERGiA 
COM uM FuTuRO 
PROMiSSOR

Dr. Américo Moreira
Director científico da SUNSIMIAO MEDICAL ARTS

Sunsimiao.tcm@gmail.com
www.sunsimiaomedicalarts.blogspot.com

Porto Portugal



CURSO DE IRIDOLOGIA
(1º e 2º Nível)

aPi - associação Portuguesa de iridologia, tem sido ao longo dos últimos anos, a grande responsável pelo 
desenvolvimento da Iridologia em Portugal. Actualmente o Curso de Certificação em Iridologia da API, é o 
mais credível em termos de formação de Terapeutas e Especialistas em Iridologia / Microsemiótica Oftálmica, 
sendo um curso de qualidade (prático, dinâmico, objectivo e interactivo). Este curso está acreditado por: aPi 
- associação Portuguesa de iridologia; i.P.m.o. - instituto Português de microssemiótica oftalmica; iPi 
- instituto Português de iridologia.

1º NÍVEL:
Dinâmica
Fisiognomonia
Iridologia Integral
Multidimensional
Psicossomática
Opi e Radicais Livres
Iridologia Espiritual
Eneagrama
Cronorischio
Terreno Diatésico em Iridologia
Iridologia Integrada
Florais 
Embriologia 
Oligoterapia

2º NÍVEL
Biografia Humana
Octágono
Iridologia Espiritual
Iridologia e os Arquétipos do Amor

A QUEM SE DESTINA:
Profissionais da área da saúde 
(naturopatas, reflexologistas, osteopatas, 
acupuntores, fisioterapeutas, homeopatas, 
fitoterápicos, massoterapeutas, 
psicólogos, médicos, enfermeiros, 
profissionais de estética, etc.) e estudantes 
da área da saúde que queiram ampliar 
e complementar os seus próprios 

conhecimentos dentro da saúde integral. 
Indicado também para qualquer pessoa 
que queira iniciar uma vida profissional 
como Terapeuta em Medicina Natural.

ObjECTIVOS DO CURSO:
Formação livre de actualização, 
qualificação e requalificação da 
IRIDOLOGIA, com abordagens 
Transdisciplinar Holistica.
Desenvolver as bases teóricas, físicas, 
psíquicas e espirituais do SER HUMANO 
e como encontrar o equilíbrio através da 
fisioterapia, florais de Bach, oligoterapia e 
quiropatia. Aprender a compreender cura e 
cuidado: o hólon humano doente e o hólon 
humano curador. Promover a cultura da 
saúde, harmonia e Paz. 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
ADQUIRIDAS NO FINAL DO CURSO:
O Iridologista será capaz de detectar 
através do exame do olho, da sua cor, 
textura e dos diversos sinais iridológicos, 
as tendências às enfermidades 
e potenciais problemas físicos e 
psicológicos de forma a providenciar as 
medidas necessárias para evitar que essas 
tendências se transformem em doenças. 
Este profissional que pode desempenhar 
as suas funções de forma complementar 

e/ou autónoma na área dos cuidados 
de saúde e bem-estar pode trabalhar 
em complemento com Naturopatas, 
Homeopatas e outros profissionais. 

CARGA HORáRIA:
96 horas presenciais distribuídas por 12 
dias (1 domingo por mês), das 9h30 às 
17h30.

LOCAL:
Hotel Ibis Porto S. João
R. Dr. Plácido Costa 
4200-450 Porto

CERTIFICAÇÃO:
No final do curso com aproveitamento o 
formando tem direito a:
•  Carteira Profissional da API - Associação 

Portuguesa de Iridologia
•  Certificado do Instituto Português de 

Iridologia e do Instituto Português de 
Microsemiótica Oftálmica

•  Diploma da API - Associação Portuguesa 
de Iridologia

•  Certificado comprovativo de Conteúdo 
Programático e Carga horária

•  Cartão de Sócio/Membro da API - 
Associação Portuguesa de Iridologia

•  Livro etiquetas / vinhetas de modo a 
poder personalizar as suas receitas

seDe
Av. de Moscavide, nº 62 r/c Esq. | 1885-062 Moscavide         

Tel: 219 440 237 | Fax: 219 436 131
Email: geral@api.pt | http://www.api.pt

 
delegaÇÃo norte

Saúde Vital - clínica de medicinas naturais
Av. das Oliveiras 109 | 4520-605 S. J. Ver

Tel: 91 095 36 90 | Email: norte@api.pt
http://www.inesrodrigues.pai.pt

FAÇA já
A SUAINSCRIÇÃO!
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Aí, assistiríamos a doenças que se 
pensavam erradicadas, como a 
tuberculose, a cólera, a blenorragia, 
e muitas zoonoses, entre outras, 
capazes de se tornarem os pesadelos 
do século XXI.
Pelo que nos é divulgado, as “Big 
Pharma” não estão neste momento 
a investigar novas soluções para 
esta problemática, estando mais 
interessadas em investir em drogas 
para o tratamento da diabetes e 
hipertensão, como consequências da 
obesidade.
Ora, tudo isto deve e pode ser evitado, 
se as entidades públicas, mentoras 
das políticas de Saúde Pública 
incitarem os grandes laboratórios 
farmacêuticos a prosseguirem estudos 
e a proporem fórmulas de óleos 
essenciais e/ou extratos de plantas 
com alta atividade anti-bacteriana, 
vírica, fúngica, parasitária. Estas atuam 
simultaneamente, estimulando a 
imunidade do paciente e preparando-o 
para resistir da melhor forma a outras 
investidas.
Há, de facto, que mudar o paradigma 
de pensar em destruir as estirpes 
microbianas, o que se revelou ser 
impraticável, por uma atitude mais 
consentânea com a vida, melhorando 
a imunidade geral do paciente.

Falemos claro: o antibiótico 
milagroso nunca existirá.
Se olharmos à nossa volta, 
apercebemo-nos de que há alguns 
milhares de anos as plantas convivem 
num meio comparativamente mais 
hostil do que o nosso atual habitate, 
com todas essas pragas e resistem-
lhes eficazmente.
Ora, também há pelo menos 
largas centenas de anos que os 
herbologistas e estudiosos do 
passado sabem como extrair essas 
defesas das plantas e delas usufruir 
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1º caSo

Gata de raça europeia, cerca de 2 anos 
de idade, com duas crias (uma das quais 
também já apresentando iguais sintomas), 
apresentando fezes diarreicas de cor bran-
ca, espumosa há mais de 45 dias, magreza 
extrema, desidratação, anorexia, �tratada� com 
antibiótico em duas clínicas da cidade, sem 
quaisquer resultados práticos.
Análises de fezes não conclusivas em animal 
regularmente desparasitado, mas com acesso 
a quintal e convívio com outros gatos. Suspei-
ta de causa parasitária.

1º dia
Revisão nutricional e recomendação de dieta 
exclusiva cozinhada à base de arroz branco 
cozido, com peixe magro e sal.
Acupunctura com pontos comando para ação 
intestinal como o Tianshu (E25) e Dachangshu 
(B25), respectivamente pontos Mu e Shu e 
Changqiang (VG1), a repetir em dias alter-
nados. Foi também usada a combinação de 
Dazhui (VG14), Pishu (B20), Zusanli (E36) e 
Sanyinjiao (B/P6) para tratar a Leucocitopenia 
e aumentar a capacidade imunitária.
Admnistração de uma gélula via oral 1X dia, 
contendo na sua composição óleos essenciais 
antibacterianos, antivíricos, antiparasitários, 
como o de Origanum Compactum (oregãos), 
Eucalyptus radiata (eucalipto) e Cinnamomum 
camphora (ravensara). Adicionalmente contém 
vit.C, quelato de Zn e quelato de Cu.

A sua recuperação demorou cerca de 2 sema-
nas, estando em perfeito estado de saúde há 
mais de 5 meses. A sua cria, também tratada, 
recuperou ainda mais rapidamente do que a 
sua mãe.

sem contaminar o ambiente, como acontece com os resíduos 
dos antibióticos nas carnes para consumo, nas águas residuais 
das explorações pecuárias, na aquacultura, etc. Por outro lado, 
continua a discussão em torno do que permite distinguir entre 
ciência e Pseudociência, o que é problemático.

O historiador de Ciência, Michael Gordin, no seu livro “the 
Pseudocience Wars” (University of Chicago Press) refere que 
�ninguém na história do mundo alguma vez se identificou como 
pseudocientista, efetuando pseudoexperiências para confirmar 
pseudoteorias num pseudolaboratório...
Mas os seus congéneres, quando acusam determinada teoria 
de ser pseudociência, parecem só iniciar tal reação quando se 
apercebem de ser ameaçados, não necessariamente pelas novas 
ideias, mas pelo que estas representam em termos de perda 
de autoridade da Ciência, do acesso a financiamentos, ou outro 
benefício de relevância social.�
No entanto, a verdadeira demarcação deveria ser o critério da sua 
utilidade e benefício imediato, já verificado em incontáveis casos 
clínicos.
Nunca existirão fundos económicos suficientes, nem tempo de 
vida suficiente para comprovar em laboratório tudo aquilo que a 
Humanidade acumulou em milénios de luta pela sua sobrevivência 
na face da Terra.
Como demonstrado anteriormente, este é o momento de trazer 
ao grande público, ou aos grandes media, todo o enorme 
edifício investigacional atual e de um passado recente, baseado 
em milhares de milhões de pacientes bem recuperados pela 
Acupunctura, Fitoterapia e Aromaterapia Médica (Escola Francesa).
Nestes últimos meses,  nas instâncias internacionais de saúde 
(omS e observatório europeu dos Sistemas e Políticas 
de Saúde) parecem, finalmente, ter-se erguido vozes para pedir 
a aplicação de um novo modelo económico capaz de relançar 
a implementação de novas atitudes, como parcerias público-
privadas; medidas de incitação económica, faltando, porém, 
políticas de saúde pública e coragem política, de colocar em 
prática muitas Medicinas Naturais ultra comprovadas, como a 
MTCh e a utilização médica dos óleos essenciais de plantas 
provenientes de Agricultura Biológica.

“Porém se olharmos à nossa volta apercebemo-
nos de que há alguns milhares de anos as plantas 
convivem num meio comparativamente mais 
hostil que o nosso actual habitat com todas essas 
pragas e resistem-lhes eficazmente.”
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2º caSo

Cão de raça Perdigueiro Português, 12,5 anos de idade, já em tratamento por E.A. para dor crónica lombo-sagrada por 
espondilose anquilosante, mas com história anterior de infeção de glândulas anais recidivante. Apareceu com edema na 
zona da gl. anal direita e cerca de 24 horas depois drenou muito sangue e pus por uma fistula perianal.

Apresentava bastante dor que se aliviou ao drenar esse pus.
Habitualmente, os tratamentos locais e a A.B. oral permitem que cerca de 2 semanas sejam necessárias para obter 
benefício duradouro, embora com uma elevada taxa de recidiva e muita dor na fase inicial.
Nesta ocasião, usamos a preparação comercial anteriomente descrita, via oral, e aplicação local por aspersão de uma 
mistura de óleos essenciais antinflamatórios, analgésico, cicatrizante, antibacterianos, antivirais,colagogo e colerético, 
estimulante imunitário, como são a Mentha piperita, a Lavandula angustifolia, o Thymus vulgaris de thujanol.
Foi usada acupunctura analgésica pelo uso do Kunlun (B60) e Zusanli ( E36) e Sanyinjiao (B/P6).
A resposta foi surpreendente, com alívio muito rápido da dor e inflamação e promoção da cicatrização em cerca de 
metade do tempo habitual.

Passou cerca de um não e meio e ainda não recidivou.

3º caSo

uma senhora com cerca de 32 anos a cuidar de uma filha com cerca de 6 meses, queixando-se de lombalgias pós parto 
e amigdalites recidivantes.
Para tratar as amigdalites, foi instituída massagem local externa na zona de pele que lhe corresponde anatomicamente, 
no Shangzhong (VC17) e Hegu (ig4).
Os óleos usados foram o Thymus vulgaris de thujanol associado a Cinnamomum cassia, diluidos em óleo de amêndoas 
doces.
Para tratar a Lombalgia recidivante usei E.A. entre os pontos Weizhong (B40) e Kunlun (B60).

usei massagem Tuina local nas costas, com a mistura dos óleos acima, adicionados de Zingiber officinale.
Por incrível que pareça, a senhora saiu da consulta com uma dor lombar apenas residual e quase sem dor na garganta.
Foi-lhe recomendado efetuar em casa massagem local e regressar a tratamento 2 dias depois.
quando da nova consulta, notou-se que estava praticamente curada e manteve-se a terapia em casa mais 4 dias, por 
precaução.

Tudo se passa há cerca de 3 anos até ao momento sem recidivas, usando apenas antioxidantes para melhorar a sua 
imunidade.
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Dra. Rita Borges
Manuel Perdigão
Rua Júlio Dinis, 561 | sala 706 | 4050-325 Porto
226 092 046 | 913 073 382 | 934 417 269
Manuel-perdigao@hotmail.com

No campo da Infecciologia, e porque a solução 
passa necessariamente pelo equilíbrio Yin/
Yang segundo a metodologia chinesa, ou a 
imunoestimulação do paciente no caso da 
aromaterapia médica, o que na prática acaba por 
resultar no mesmo benefício, vou explicitar alguns 
casos clínicos em que esta sinergia em animais e 
humanos produziu pequenos milagres.

Pela pequena amostra dos casos descritos pode-
se ver quão imprescindíveis são estas ferramentas 
naturais.

O que todos esperam de nós terapeutas e 
investigadores, destas áreas científicas, é 
que falemos alto e claro que a Humanidade 
(incluindo os nosso melhores Amigos, os animais 
de companhia) não pode esperar mais pelos 
decisores políticos e seus jogos de poder...
Há que usar todos os meios para tratar os nossos 
pacientes Humanos ou Animais!

cRéDitos:
· pessoais
· consolidados
· habitação
· automóvel
·  crédito e apoio 

à tesouraria a empresas

aplicaçÕes
Financeiras

A partir de 25 euros aplique 
o seu dinheiro num plano de 
poupança seguro e rentável.

Consulte-nos

1ª Consulta  

Grátis!

consultores
FINANCEIROS
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espaço aberto (eb) - Se não se 
importa iremos começar pelo princípio, 
como quando começou com a 
reconexão?
eric Pearl (eP) - Fui (e ainda sou, 
há 12 anos) médico Quiropata. até 
que coisas estranhas começaram 
a acontecer. Deixei o meu escritório 
numa sexta-feira à tarde pensando ser 
um Quiropata; regressei na segunda-
feira seguinte e era uma outra coisa. 
Acho que tudo começou num sábado 
à noite, quando tive a sensação que 
estavam pessoas no meu quarto. 
Levantei-me com uma faca, uma lata 
de gás de mostarda e o meu cão e 
dei uma volta pela casa, mas não 
encontrei ninguém e convenci-me 
que tinha sido a minha imaginação. 
Nessa segunda-feira, quando fui para 
o meu consultório, sete dos meus 
pacientes, independentemente uns 
dos outros, disseram-me que tinham 
sentido pessoas na sala enquanto 
eu trabalhava, tal como eu senti 
pessoas em minha casa. Nunca 
ninguém tinha referido alguma coisa 

semelhante antes. Nesse mesmo dia, 
outros pacientes sentiram o toque 
das minhas mãos antes mesmo de 
os tocar. Por isso, pedi-lhes que 
se deitassem de olhos fechados e 
fui impondo as mãos em diferentes 
direções. Eles adivinhavam onde eu 
estava, no pé direito, no cotovelo... e, 
então, alguns pacientes começaram a 
registar curas a sério, a dispensarem 
as cadeiras de rodas, recuperaram a 
visão; crianças com paralisia cerebral 
começaram a andar, a brincar e a falar 
normalmente. Não todos eles, mas 
muitos deles - nada é a 100%. Cada 
vez mais pacientes me diziam que, 
quando chegavam a casa, a porta da 
garagem abria-se automaticamente 
antes de eles premirem o botão, ou 
que as lâmpadas se acendiam sem 
razão aparente, ou sentiam sensações 
nas suas mãos quando agarravam 
as mãos dum familiar, que a avó 
conseguia levantar-se depois dum 
ataque cardíaco… 
A ciência afirma que este é um novo 
espectro de cura que nunca esteve 

Eric Pearl é um 
curador reconhecido 
internacionalmente e 
foi já comvidado em 
inúmeros programas 
televisivos nos Estados 
unidos, assim como em 
muitos outros países. 
Discursou, por convite, 
perante a Organização 
das Nações unidas.
No átrio do hotel 
Ipanema Park, no Porto, 
no mês de setembro, 
Eric Pearl recebeu-nos 
com a simplicidade, o 
humor e a gentileza que 
são apanágio de grandes 
Homens.

ERIC PEARl EM ENTREViSTA

Sérgio Pinho
965 590 609
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presente no planeta até recentemente, 
algo que nos permite facilitar curas 
para outras pessoas.

ea - Vi alguns vídeos seus na Internet 
com demonstrações, nos quais as 
pessoas descrevem sensações e que 
sentirem energia. Como é que isso 
produz curas? Qual é a sua impressão 
sobre isso?
eP - Bem, impressão é uma boa 
palavra, porque tudo o que eu posso 
fazer é tecer teorias, porque não 
sabemos como funciona, porque 
é a nossa vontade de não saber 
como isso funciona que permite 
que isso funcione. Querendo não 
saber, ou seja, abrir-nos a um mundo 
de possibilidades e, subitamente, 
reconhecer novas coisas e 
possibilidades não são realmente 
respostas, são blocos de construção 
para fazer novas perguntas.
Posso usar a sua mão por um minuto? 
(dirigindo-se a um dos presentes)
Abra os seus dedos… perfeito…
(e começou uma espécie de passes 

TESTEMuNHOS
Frequentei os seminários dos dias 
2, 3 e 4 de setembro passado e só 
tenho a dizer que fiquei deslumbrado 
pois, apesar de tanta gente (mais 
de 300 pessoas), não nos limitámos 
a ouvir o Eric e alguns dos seus 12 
assistentes; estivemos continuamente 
a praticar em marquesas, em 
pequenos grupos de gente 
entusiasmada com os resultados 
imediatamente visíveis. Bem haja 
a toda a equipa que tão bem nos 
preparou para levarmos esse 
testemunho ao mundo. 
Sérgio Pinho

Fizeram-me a reconexão há cerca de 
um ano, o que mudou a minha vida. 
Por isso, logo que soube que o Eric 
vinha a Portugal, fui das primeiras a 
inscrever-me no Yoga Reconectivo 
e em ambos os níveis. Gostei muito 
dos seminários. Corresponderam ao 
que eu esperava, e estou em crer que 
já posso facilitar estas curas. Quero 
que outras pessoas possam sentir o 
que eu senti.
Isabel Tostão

A minha experiência com as 
frequências reconectivas, começou 
no primeiro momento em que estive 
na presença do Dr. Eric Pearl. 
Inicialmente, senti como se estivesse 
a ser limpa de todo o lixo que trazia. 
Depois, e já no seminário que 
decorreu em Lisboa, foi espantoso o 
frémito de energia que corria no meu 
corpo. Sou uma pessoa por natureza 
céptica e só aceito aquilo que me 
toca bem fundo. Foi o que aconteceu 
com as experiências que a partir de 
então tive. A minha vida, ou melhor, 
a consciência que tenho dela, tem 
mudado espantosamente. Sinto que, 
desde então, subi de patamar na 
evolução da minha consciência.
Sinto que estou a caminhar na 
direção mais acertada para mim, e 
isso tem-me dado ânimo para vencer 
os obstáculos que por vezes se 
interpõem. Estou muito grata ao Dr. 
Eric Pearl e à sua equipa. Estou muito 
grata ao Universo que colocou no 
meu caminho a experimentação das 
frequências reconectivas. Bem haja!...
Helena Guerra

com as mãos da cobaia entre as 
suas). Quando chego aqui, os seus 
dedos começam a mexer, afasto as 
minhas mãos e os seus dedos mexem 
mais, vêem? A energia fica mais fraca 
com a distância, aqui fica mais forte, 
isso vai contra todas as leis da física. 
É como se a criança interior dissesse: 
“Eu lembro-me disto, isto sou eu 
vibrando de saúde, penso que o vou 
fazer outra vez”. E ela regressa a um 
estado natural de luz, e qualquer coisa 
mais densa, mais sombria que exista, 
se apropriado para essa pessoa 
nesse momento, simplesmente vai 
desaparecer.
E se nada retiverem disto, lembrem-se 
somente que:
1º - curar é simplesmente isto;
2º   algo mais complicado do que 
isto (símbolos, cristais, proteções…) 
foi pensado para lhe vender alguma 
coisa. Mas nós só podemos comprar 
medo, nunca o amor.  
Como é que isto funciona? Não sei, 
realmente. Mas o que interessa é que 
funciona, não lhes parece?

“Como é que isto funciona?
Não sei, realmente. Mas o que interessa
é que funciona, não lhes parece?”
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Adaptado por Elen Teles Brahma Kumaris – Porto

porto@pt.bkwsu.org
916 948 865 / 913 438 136
www.bkwsu.org
www.bkwsu.org/brazil
www.bkwsu.org.pt

PODER DE DiSCERNiR
Resultado prático da meditação Raja Yoga Brahma Kumaris
Kiran Coyote (BK uSA)

Todos os dias deparamo-nos com uma série de opções. Devemos confiar 
no que o nosso amigo está a dizer? Devemos seguir na mesma direcção 
ou mudar de rumo? Devemos expressar as nossas preocupações ou 
calarmo-nos? Por vezes, as nossas escolhas são instintivas, como quando 
um bebé prefere o colo de sua mãe ao de um estranho. Algumas são 
inconscientes, como identificar-se com a cultura ou com a religião na 
qual foi criado ou adoptar os maneirismos do seu país. Outras vezes, 
escolhemos reactivamente, como quando rejeitamos a cultura ou a religião 
na qual fomos criados ou desistimos de tentar fazer algo, porque outras 
pessoas criam dificuldades. Algumas são escolhas habituais, como quando 
e com que frequência escovamos os dentes. E, naturalmente, algumas são 
cuidadosamente calculadas, deliberadas, como a nossa escolha por uma 
carreira, uma residência ou um projeto pessoal ou profissional.
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o Poder do diScernimento 
Sublinhando todas as nossas 
escolhas, existem dois poderes que 
são características intrínsecas da 
consciência humana: o poder do 
discernimento e o poder do bom 
julgamento. Estes dois � o quinto 
e sexto nos nossos cursos sobre 
os Oito Poderes da Alma � estão 
intimamente ligados, mas vamos 
concentrar-nos no discernimento.
O poder do discernimento dá a 
cada um a habilidade de detetar 
diferenças, fazer distinções, perceber 
a verdade e reconhecer a falsidade 
ou distorções, enfim, de saber. Sem 
ele, tropeçaríamos cegamente durante 
a vida, não sabendo para onde nos 
voltarmos. Este poder é como o olho 
da alma: um �terceiro� olho, como 
alguns o chamaram. 
Ao usar este poder, os seres humanos 
são capazes de perceber uma 
imperfeição no menor dos diamantes; 
nuances subtis na comunicação; 
detetar padrões emergentes nas 
economias mundiais � isto só para citar 
algumas manifestações da sua gama 
e magnitude. Como é maravilhoso 
este poder! Nós usamo-lo diariamente, 
de muitas maneiras, considerando-o 
natural, mas ele não é comum! É a 
base de nossa clareza, da moralidade 
e, em grande parte, do sucesso 
ou fracasso dos nossos esforços. 
Os objetos materiais, bem como 
os átomos e as moléculas que os 
formam, não mostram as maravilhosas 
capacidades desse poder. 
Talvez, exactamente por considerar 

esse poder tão natural, raramente o 
dirigimos para dentro, para identificar 
nossas imperfeições interiores. 
Assim como grandes benefícios 
advêm externamente quando 
separamos o trigo do joio, quando 
expomos a fraude ou a corrupção ou 
percebemos oportunidades que nos 
impulsionam à frente da concorrência, 
da mesma forma, focalizar o poder 
do discernimento em nós mesmos 
proporciona grande e duradoura 
transformação e fortalecimento 
pessoal. 
Os ensinamentos da Brahma Kumaris 
deram-me um simples, mas profundo 
e eficaz, método para abrir o meu olho 
interior do discernimento. Desenvolvi 
o hábito de passar alguns minutos 
por dia a refletir sobre o que está a 
acontecer no meu interior, observando 
os meus pensamentos, atitudes e 
sentimentos. 
Agora sou capaz de descobrir o que 
realmente está na minha mente, por 
detrás das preocupações aparentes. 
Posso perceber os subtis ladrões 
internos que roubam a minha energia 
e confiança. O melhor de tudo é 
que descobri tesouros escondidos: 
os valores e as virtudes que me 
são caros, e que dão significado e 
propósito à minha vida. Descobri a 
força de carácter que me possibilita 
viver e sustentar esses valores. 

quatro tiPoS de 
PenSamentoS 
Através do meu estudo de Raja Yoga 
Brahma Kumaris, aprendi que há 
quatro tipos básicos de pensamentos 
que ocorrem na minha mente: positivo, 
negativo, comum e inútil. Mesmo que 
pareça uma classificação simplista, 
a habilidade de discernir e distinguir 
estes tipos e o entendimento de como 
administrá-los, trouxeram profundos 
efeitos positivos à minha vida. 
Considere que o pensamento é a 
energia da alma transmitida através 
da mente � quer seja sobre si próprio, 
outros ou situações. Quando existem 
pensamentos positivos, energia 
positiva emana de si. Essas vibrações 
positivas são captadas não apenas 
pelos outros, mas também pelo 
próprio Eu. Esse é o motivo que 
nos faz sentir bem quando temos 
pensamentos positivos! Aqui está 
um exemplo de um pensamento 
positivo sobre si próprio: Eu sou uma 
pessoa bondosa e compreensiva. 
Quando emite tal pensamento, 
transmite esse sentimento e imagem 
para os outros e reforça-os em si 
mesmo. 
Pensamentos negativos produzem 
vibrações negativas. Geralmente não 
gostam de ficar perto de si quando 
está a ter pensamentos de raiva ou 
de crítica, e você também se sente 
tenso e desconfortável. Aqui está um 
exemplo de pensamento negativo 
sobre si próprio: Fico sempre com o 
lado curto da vareta. Não importa o 
que eu faça, nunca é suficiente.� Que 

“Cada situação na 
vida, não importa quão 

trágica ou traumática, é 
uma oportunidade para 
aprender algo útil sobre 

nós mesmos, as nossa 
capacidades, as nossas 

limitações e/ou as 
virtudes ou valores que 
precisamos de cultivar 
para vencer os desafios 

da vida.”
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tipo de sentimento as outras pessoas 
teriam sobre si, se captassem a 
vibração destes seus pensamentos?
Como se sentiria sobre si mesmo 
como resultado de tais pensamentos? 
Se trabalha e/ou cuida da casa, 
pensamentos comuns são aqueles 
que provavelmente ocupam a sua 
mente a maior parte do tempo. Esses 
pensamentos são necessários para 
realizar uma tarefa, administrar uma 
agenda ou cuidar de negócios. Por 
exemplo: Hoje tenho que lavar a 
roupa. Você gosta de ter a roupa 
limpa, mas pode ressentir-se de 
ter que gastar tempo lavando-a. 
Noutras palavras, você pode colorir 
um pensamento comum com 
sentimentos positivos ou negativos � 
mas o pensamento em si, Hoje tenho 
que lavar a roupa, é um pensamento 
neutro, simplesmente factual ou 
comum. 
A mais debilitante categoria é 
a dos pensamentos inúteis. 
As duas variedades principais 
são as preocupações e as 
lamentações. Preocupação: E se 
não acontecer? E se acontecer? 
Lamentação: Se ao menos eu não 
tivesse feito aquilo. Se ao menos 
___________________________ 
(preencha esse espaço) não tivesse 
acontecido. Estes pensamentos 
consomem a sua energia mental, mas 
não produzem qualquer resultado. 
Eles desperdiçam a energia da alma. 
Este é o motivo pelo qual, quando 
está preocupado ou sente remorsos e 
depressão, sente-se cansado. 

uma Fórmula Para 
adminiStrar PenSamentoS 
É como se, no início de cada dia, 
a vida nos entregasse um pacote 
de energia de pensamento. Vamos 
gastar a maior parte ao longo do 
dia. Mas como? Em qual categoria 
de pensamento você gastará o seu 
precioso tempo e energia mental? 
E o que faz, se descobrir que uma 
boa parte está indo para a conta da 
negatividade e do desperdício? 
Quando concentra o poder do 
discernimento nos seus pensamentos 
e é capaz de reconhecer seus tipos, 
existe uma fórmula simples para 
começar a administrá-los: lembrar-
se da sigla S.O.S. Neste contexto, 
o primeiro “S” significa pare! (stop). 
Não continue com tais pensamentos. 

Em seguida, o “O” significa observe! 
Observe como esses pensamentos 
estão a afetá-lo. Esqueça as 
outras pessoas. Como é que tais 
pensamentos estão a fazê-lo sentir-
se? Finalmente, o último “S” significa 
mude a direção (steer, switch). Noutras 
palavras, mude o curso dos seus 
pensamentos. Não é tão difícil como 
parece. 
Todas as pessoas, não importa 
quão negativas ou pouco bondosas 
possam ser, também são professores 
disfarçados. No momento em que eu 
começar a pensar sobre o que posso 
aprender da pessoa ou situação, os 
meus pensamentos transformam-se! 
De preocupação, tristeza, crítica ou 
medo etc., os meus pensamentos 
transformam-se em construtivos. A 
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meus reservatórios de experiência 
estavam poluídos pela impaciência e 
emoções hostis e temerosas. A minha 
atitude em relação à vida oscilava 
entre a ansiedade e o entusiasmo. 
As minhas reações às pessoas e às 
situações oscilavam entre a esperança 
e a decepção; entre a crítica ou a 
auto-piedade e a apreciação.
Percebi que os meus pensamentos e 
sentimentos eram maleáveis, sujeitos 
ao meu controle e influência, e não 
apenas vítimas das circunstâncias 
externas. A minhas atitudes usuais 
em relação a certas pessoas, o 
meu modo habitual de pensar sobre 
certas coisas, as minhas reacções 
e tendência para reclamar, criticar e 
culpa .., todos estavam sujeitos à 
minha reavaliação e modificação, à 
medida que comecei a classificá-los 
como positivos, negativos, comuns 
e inúteis. Não precisava mais de 
permanecer preso a velhos padrões � 
era livre e poderoso para escolher ser 
diferente, da forma que eu jamais tinha 
sido antes!
A prática diária da meditação Raja 
Yoga Brahma Kumaris, bem como o 
aprofundamento dos conhecimentos e 
a sua aplicação no dia-a-dia, é o que 
me fazem desenvolver a força interior.
(www.bkwsu.org/brazil/copyright)

No Porto, a Brahma Kumaris - 
Academia para um Mundo Melhor, 
esta situada na Rua Augusto Luso, 
181, r/c. Mas, como somos uma 
instituição sem fins lucrativos, estamos 
abertos apenas nos horários dos 
cursos e actividades agendadas.

energia do meu pensamento muda 
subtilmente, as minhas vibrações 
mudam e as situações e as pessoas 
começam a transformar-se. O poder 
do discernimento auxilia em cada 
passo deste processo interno � o 
de observar e distinguir os meus 
pensamentos, para aplicar a fórmula 
de os administrar. 
Quando comecei a usar o poder do 
discernimento para reconhecer os 
quatro tipos de pensamentos e a 
aplicar a fórmula de os administrar, a 
clareza do meu olho interior aumentou. 
Percebi que, por não dirigir e usar 
o poder interno do discernimento 
regularmente durante muito tempo, 
o meu ambiente interno tinha-se 
transformado numa selva de pontos 
de vista e opiniões contraditórias. Os 

“A energia do meu 
pensamento muda 
subtilmente, as minhas 
vibrações mudam e as 
situações e as pessoas 
começam a transformar-se.”
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Filósofo e matemático grego nascido em Samos, cerca de 
571 a.C. e 570 a.C. Morreu em Metaponto entre cerca de 497 
a.C. ou 496 a.C.
Pitágoras foi o fundador de uma escola de pensamento 
grega denominada em sua homenagem de pitagórica. 

PITÁgORAS
[570 a.c - 496 a.c]

“Purifica o teu coração antes de permitires que 
o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda 
num recipiente sujo.”
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Fernando António Nogueira Pessoa nasceu 
em Lisboa, a 13 de junho de 1888. Faleceu 
a 30 de novembro de 1935. Mais conhecido 
como Fernando Pessoa é considerado um dos 
maiores poetas da Língua Portuguesa e da 
Literatura Universal. A sua obra um legado da 
língua portuguesa ao mundo.

FERNANDO PESSOA
[1888-1935]

“Tudo vale a pena quando a alma
não é pequena.”
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espaço aberto (ea) - Tem falado 
muito sobre a paz. A necessidade de 
o fazer relaciona-se com um conceito 
diferente daquele que era difundido 
nos anos 60,70 e 80? Como concebe 
o conceito de paz para os dias de 
hoje?
Sudesh didi (Sd) - Nos anos 60,70 
e 80, o conceito de paz estava ligado 
à presença da guerra e funcionava 
por oposição. Ou seja, ausência de 
guerra significava paz. Hoje em dia, 
esta definição é muito limitada, o 
conceito tem estado a mudar e tem 
sido mesmo objecto de reflexão na 
Nações Unidas. Entende-se hoje 
que a guerra começa na mente 
das pessoas e, sendo assim, a paz 
também. Quando alguém luta contra 
algo ou alguém, isso têm a ver com o 
poder, têm a ver com o Ego. Tanto na 
política, na história, assim como nas 
relações humanas. Veja-se a relação 
entre países mais desenvolvidos e 
os menos desenvolvidos, em que 
a luta é pelo poder de uns sobre os 
outros, a matéria-prima que se tornou 
valiosa como o petróleo se tornou o 
pretexto de uma luta pela supremacia e 
afirmação do Ego.

ea - Pois, criaram-se modelos 
económicos e sociais que se 
sobrepuseram e passaram a ser tidos 
como os melhores. Guerra de Ego?
Sd - Sim. O Ego não deixa que as 
pessoas vejam a diferença. O Ego não 
percebe a diferença.

ea - A solução do problema estará 
em deixar de comparar e deixar fluir 
uma energia de cooperação?
Sd - Sim, isso . Por causa da 
comparação constante surge o 
complexo de superioridade ou 
inferioridade e a falta de auto-respeito. 
As pessoas precisam de compreender 
que este mundo não é um mundo 
de uma única sociedade ou modelo 
de sociedade, mas sim uma relação 
entre sociedades diferentes, e que 
nenhuma é melhor ou pior. Quando 
compreendemos que temos de nos 
apoiar uns aos outros tornamo-nos 
interdependentes.

ea -  Estaremos, então, a criar uma 
nova consciência?
Sd - Sim. Quando cooperamos 
uns com os outros isso dá-nos uma 
grande alegria.

“O PODER DA PAZ DA EDuCAÇãO
E DA APRENDiZAGEM”

Helena guerra
915 535 650

Entrevista com Sudesh Didi

A professora e conferencista indiana Sudesh Didi esteve em setembro no Porto, onde falou sobre �O poder da 
paz da educação e da aprendizagem�, no Conservatório de Música do Porto, a convite da Brahma Kumaris - 
Academia para um Mundo Melhor.
Sudesh Didi é diretora dos centros Brahma Kumaris na Alemanha e dá palestras um pouco por todo o mundo, 
na tentativa de levar a sua mensagem de paz a todas as almas que estejam disponíveis para a ouvir. Penso que 
são raros os momentos em que temos o privilégio de estarmos na presença de uma energia tão amorosa e 
pacifica como a desta senhora que tive o prazer de entrevistar no espaço Brahma Kumaris, no Porto.

Helena Guerra

“As pessoas precisam 
de compreender que 
este mundo não é um 
mundo de uma única 
sociedade ou modelo 
de sociedade, mas sim 
uma relação entre 
sociedades diferentes, 
e que nenhuma é 
melhor ou pior.”
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Vejamos: cada continente tem 
uma especificidade diferente, uns 
possuem os recursos florestais, 
outros os recursos minerais e outros 
desenvolvem capacidades técnicas. 
O segredo está na cooperação e no 
respeito uns pelos outros e por si 
próprios. É o poder que leva a que os 
recursos sejam utilizados maciçamente 
por alguns.

ea - Trata-se, então, de pequenas 
lutas pelo poder, onde ninguém 
assume a sua especificidade, a sua 
identidade, e onde existem dominados 
e dominantes.
Sd - Mesmo aqueles que dominam 
acabam por se sabotar a si próprios 
por falta de cooperação. Olhando para 
a natureza, vemos que a semente tem 
em si a potencialidade para crescer 
mas precisa da cooperação do sol, 
da terra, da água, da estação do ano 
e do meio ambiente. Se olharmos 
para planeta terra percebemos a 
importância de cada um dos cinco 
continentes, que se poderá comparar 
com a energia dos cinco elementos: 
ar, água, fogo, terra, ar. Todos são 
igualmente importantes.

ea - Penso que está a tentar apelar 
para a consciência interna de cada 
um, em particular, e à inteligência da 
unidade. Que consciência é essa?
Sd - Sim. É uma consciência do eu, 
a energia da mente, do intelecto claro 
e dos valores morais. A paz reside 
na presença dos valores internos, 
na energia positiva pura e numa 
determinação de permanecer estável, 
tornando-nos altruístas e apoiando-

nos mutuamente. Hoje, a falta de paz 
é devida à falta de entendimento e de 
confiança.

ea - Estaremos também a falar das 
relações de poder nas famílias?
Sd - Sim, porque as pessoas não 
confiam umas nas outras e há o 
medo de ser rejeitado ou de perder 
o respeito dos outros, e sobretudo, o 
medo de não ser amado. Temos de 
aprender a respeitarmo-nos uns aos 
outros. 

ea - E a respeitarmo-nos a nós 
mesmos, a confiarmos em nós. 
SD - Sim, o sentimento de paz é 
interno, é uma energia abstracta. 
Então, paz significa educar o eu, 
expressar as potencialidades do eu 
e aumentar a energia positiva. É a 
consciência dessa energia interna 
que deve ser exercitada. Se tivermos 
essa consciência teremos uma grande 
auto-confiança.

ea - Ou seja, torna-se necessário 
estudar o eu, estudarmo-nos a nós 
próprios.

Sd - Exatamente. Estudar o eu e 
apreciar a paz que existe na natureza 
do eu. Paz é o poder da pessoa, 
paz é a religião de cada um de nós 
e quando praticamos isso então o 
nosso estado mental fica sereno, 
tranquilo e o intelecto permanece 
claro. Arranjamos assim coragem para 
solucionar os nossos problemas.

ea - Temos de nos dar um tempo 
para nos analisarmos.
Sd - Sim, e a isso chamamos 
introspeção através controle de 
pensamentos da mente. A vida é uma 
viagem e a toda a hora nós devemos 
treinar os pensamentos que passam, 
tentando não causar �acidentes�. 
Temos de estar atentos aos nossos 
pensamentos em qualquer situação. 
Isto só será possível quando estamos 
cientes da nossa energia interna ou 
quando estamos cientes que somos 
uma alma. Então percebemos que 
somos flores de um jardim e que, 
sendo todos diferentes, seremos 
capazes de entender que trabalhamos 
todos com a mesma finalidade: a 
realização de todos e de cada um.
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O mundo é um palco onde cada 
um representa o seu papel e o mais 
importante é manter a paz e o auto-
respeito. Ninguém poderá levar a 
nossa energia e seremos capazes 
de lidar positivamente com todas 
as situações. As cinco qualidades 
do ser humano são: conhecimento 
interior, pureza, amor, paz e felicidade. 
A auto-realização, conhecer a nossa 
identidade e a identidade do outro, 
ter sentimentos puros e respeitosos 
para com os outros, ser benevolente e 
tolerante, são qualidades que trazem 
paz e felicidade para quem as pratica.

ea - Poderemos aprender muito com 
a presença da natureza.
Sd - Sim. Quando as pessoas estão 
num meio natural, normalmente estão 
mais disponíveis. Podemos aprender 
com a natureza a conectarmo-nos 
com a nossa natureza interna e até 
mesmo com a alma da natureza.

ea - Reparo que as pessoas estão a 
tentar voltar à natureza.
Sd - A natureza é o ambiente. Se a 
nossa natureza interior não for pacífica 

e harmoniosa não existirá paz na 
pessoa, mesmo em ambiente natural. 
Cada alma tem três energias: mente, 
intelecto e personalidade. Quando a 
mente é positiva, o intelecto é claro e 
a personalidade é benevolente; existe 
na pessoa a harmonia da natureza e a 
dos cinco elementos. Se estamos em 
harmonia, a paz acontece em todas as 
situações da vida.

ea - Penso que quanto mais pessoas 
compreenderem a mensagem 
de paz e influenciarem outros 
energeticamente, mais possibilidades 
teremos de ultrapassar esta crise 
social económica e política. Acredita 
que é possível ultrapassarmos esta 
crise?
Sd - Sim. É possível reparar a 
situação do mundo, porque não há 
nada que não possa ser reparado. 
Nós somos seres co-criadores que 
temos o poder de compartilhar paz e 
felicidade. Este espírito traz benefícios 
ao indivíduo e ao mundo.
Num mundo onde as mulheres têm 
sido vistas tradicionalmente como 
a esposa, a mãe, a filha ou a irmã 

de alguém, por que uma mulher 
escolheria seguir o caminho espiritual? 
Talvez porque, lá no fundo, toda 
mulher possua o desejo de �ser� 
alguém por si mesma totalmente 
consciente de si, segura e no controle. 
Quando nós falamos de poder 
espiritual, estamos, na realidade, nos 
referindo ao poder original do ser de 
ser completo e independente � livre da 
teia do domínio e da omissão, livre da 
necessidade de existir por causa de 
um outro alguém.
Nos últimos dois mil anos ou mais, 
as mulheres não têm utilizado 
completamente seu poder espiritual. 
Ao invés disso, aspectos do �feminino� 
tomaram, essencialmente, formas 
simbólicas desde a Virgem Maria 
às virgens castas, da Deusa da 
Terra às Devis Shakti. Por um lado, 
as mulheres foram colocadas num 
pedestal e adoradas por conta de sua 
pureza ou feminilidade. Ao mesmo 
tempo, foram excluídas das práticas 
religiosas e impedidas, até mesmo 
agora, de entrar em algumas igrejas. 
Elevadas ou inocentadas, exoneradas 
ou condenadas, o problema principal 
com o qual as mulheres se defrontam 
é que elas nunca foram tratadas da 
mesma forma que os homens � nem 
como líderes espirituais nem como 
devotas. Essa falta de igualdade 
possui suas raízes não somente nos 
sistemas sociológico e cultural, mas 
mais particularmente dentro dos 
níveis de consciência sobre os quais 
a espiritualidade e as atitudes estão 
baseadas.

Nós somos seres co-criadores que 
temos o poder de compartilhar 
paz e felicidade. Este espírito traz 
benefícios ao indivíduo e ao mundo.

A auto-realização, conhecer 
a nossa identidade e a 
identidade do outro, 
ter sentimentos puros e 
respeitosos para com os 
outros, ser benevolente e 
tolerante, são qualidades 
que trazem paz e felicidade 
para quem as pratica.
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noS temPoS em que vivemos, de pouco silêncio e muitas palavras, 
é bom procurar o significado das palavras e saboreá-lo no silêncio, para 
compreendermos o sentido profundo do que comunicamos.

Educação, vem do latim educare e significa, literalmente, conduzir para fora.
Paz, do latim. Pacem é, literalmente, a ausência de violência.
A Paz adquire um significado para além da ausência de violência, quando 
encontramos nas Tradições de Sabedoria antiga o seu significado: Shalom 
na tradição judaico-cristã, que quer dizer “estar inteiro/completo”.
Na sabedoria antiga da China, Paz significa “estar em movimento/caminhar” 
e o seu contrário é estar “estagnado/parado”. 

“A Paz é a felicidade interior, 
a harmonia com os outros e o 
equilíbrio com o ambiente” 
Pierre Weil

EDuCAÇãO PARA A PAZ

Maria Margarida Barros
www.mariamargaridabarros.com
915 486 254
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entÃo o que SigniFica educaÇÃo Para a 
Paz?
É acompanhar no caminho aquele que necessita e quer 
encontrar a sua inteireza, a sua dimensão de totalidade 
como Ser Humano.
Outras questões fundamentais: educar quem? Que visão 
de ser humano tem o educador? O que é o ser humano, 
esse que pode ser conduzindo para a vivência de Paz?
O Ser Humano tem cinco componentes fundamentais, o 
corpo físico, o emocional, o mental, o intuitivo e a dimensão 
do Ser. São estas as dimensões que uma Educação 
Integral deverá acompanhar ensinando a fazer, a conhecer, 
a conviver e a Ser.

que metodologia, que eScola Para eSta 
educaÇÃo integral?
Só uma metodologia que abranja todas as componentes 
humanas, uma metodologia ativa que permita a contínua 
descoberta, que é a verdadeira aprendizagem.

que eScola? que FormaÇÃo Para 
ProFeSSoreS?
A vivência quotidiana na escola mostra a urgência de 
uma Educação para uma Cultura de Paz, revelando 
Valores verdadeiramente eficazes, capazes de fazerem 
surgir um entendimento e transformação das atitudes e 
comportamentos.
É urgente uma Educação para o Desenvolvimento Humano 
- Para uma Cultura de Paz, revelando Valores Humanos 
e da Cidadania de forma a acabar com todos os tipos de 
violência vivida nas escolas. 
É urgente acabar com a violência que, neste momento, 
tem dimensões psicológicas e físicas, por vezes graves, 
percebida pelos agentes educativos mais atentos e 
sensíveis, sintoma de violência crescente e banalizada. A 
violência é uma expressão da agressividade, característica 
inata no ser humano e não acaba com mais vigilância. A 
agressividade existente em cada ser humano necessita ser 
educada.

ProJecto de educaÇÃo Para a cidadania
educaÇÃo Para a Paz

A desenvolver em Escolas, Empresas, Organizações e Comunidade.
Formação em desenvolvimento humano - encontro e Felicidade®.
Desenvolve de forma activa com a metodologia do Sociodrama Pedagógico os seis 
Pontos do Manifesto 2000 para uma Cultura de Paz e não-violência, declarados pela 
UNESCO:
- Respeitar todas as Vidas
- Rejeitar a Violência
- Partilhar a Generosidade
- Ouvir para Compreender
- Preservar o Planeta
- Reinventar a solidariedade

Se quer implementar este Projecto na sua Escola, na sua Empresa, na sua Organização, 
comunidade ou outro local, contacte:

Maria Margarida Barros
Educadora para a Paz e Mensageira do Manifesto 2000 da UNESCO
www.ee4elementos.com

Desejar Paz na Índia é com a palavra Shanti, repetida 
três vezes, Shanti, Shanti, Shanti Om, Paz consigo 
próprio, Paz com os Outros, Paz com todo o Universo.
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no reino da dualidade, da 
noite e do dia, do masculino e do 
feminino, do frio e do quente, faz 
sentido perceber as qualidades destes 
dois estados de energia. Refiro-me 
a um tipo de energia que, apesar de 
ter sido apelidado de tantos nomes 
quantas culturas existem, vou chamar-
lhe simplesmente de Universal. Os 
taoistas desenvolveram o conceito 
através do símbolo do diagrama 
Tai Chi, ou Taiji, reunindo as duas 
qualidades em Yin e Yang. É o círculo 
perfeito onde coexistem duas gotas, 
uma branca e outra preta, cada 
uma assimilada pela outra, de forma 
perfeita, circular e complementar. 
Assim, expõe a busca do equilíbrio em 
nós, dos relacionamentos harmoniosos 
no mundo, no Universo. Expõe as 
proporções perfeitas nas exactas 
quantidades daquilo que é a demanda 
do ser humano em se compreender e 
compreender o seu papel no mundo.
Não posso deixar de constatar que 
a gota é o símbolo de Bindu Visarga, 
o oitavo chacra. Bindu é a ligação 
ao divino, a capacidade de cada 
um de se unir ao todo e ser o todo. 
Representa o acumular de todos os 
karmas que o Homem foi acumulando 
ao longo de vidas. 
Yin (e não Ying como muitos o 
escrevem) é o princípio feminino da 
energia, o “lago”. É a gota preta, a 

energia passiva, fluida, fria, lunar, 
envolvente e sub-reptícia. Yang é o seu 
parceiro masculino, o �arado�, ativo e 
direto, quente, solar, bruto, reto.
Mantak Chia conta a história do Arado 
e do Lago, ilustrando na perfeição 
a sua conexão com estes dois 
princípios. O Arado sulca a terra, 
abre caminho, introduz o seu �falo� 
na Mãe Terra e prepara terreno para 
a sementeira. Movimenta-se em linha 
reta e é forte, resistente e possante. O 
Lago simplesmente está! Não se move 
mais que a ligeira ondulação causada 
pelos ventos, é frio e passivo e ali se 
mantém. Alberga a Vida e inspira quem 
passa. Quando o Arado entra no Lago, 
é envolvido pela água, abraçado até à 
exaustão, afundando. Este é o princípio 
da água mole em pedra dura. O Forte 
abraçado pelo Passivo, o Envolvente 
que submerge o Envolvido. É assim, 
então, este princípio feminino, e daqui 
advém a sua imensa capacidade. 
Não é pela força bruta, antes pela 
envolvência que expõe a sua energia. 
É da interacção dos dois que surge 
nova vida, nova sementeira, nova 
geração. Se não estiverem em 
harmonia, nem o Lago chega à terra, 
nem o Arado tem utilidade. Reside 
aqui a sabedoria do equilíbrio dos dois 
princípios da energia, a harmonia do 
Masculino e do Feminino.

José Pedras
Tantra Lounge
913 093 287
tantraporto@gmail.com
www.tantralounge-porto.tk

YiN YANG
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No entanto, estes masculino e 
feminino não correspondem ao género 
sexual a que estamos habituados 
a designar. A mulher não é um 
ser Yin e o homem um ser Yang. 
Antes, por norma, a mulher é um ser 
maioritariamente Yin e o homem um 
ser maioritariamente Yang. A senda 
do equilíbrio está na coabitação 
harmoniosa dos dois princípios, sem 
que um preceda o outro. Em boa 
verdade, acontece muitas vezes uma 
mulher ser maioritariamente Yang e, 
assim, vemos uma �masculinização� 
do ser feminino. Vemos ainda 
homens muito Yin, tornando-se muito 
femininos. 
O chi flui pelo corpo, tornando-o 
com vida, e somos nós que 
experimentamos o fluir da energia, nós 
a trabalhamos e cuidamos. Daí que 
o homem tenha de trabalhar o seu 
lado Yin e a mulher o seu lado Yang. 
Quando entramos em confronto com 
estes dois lados e perdemos a raiz 
do que eles signifcam, começamos, 
então, a mostrar sinais de que 
estamos no �lado oposto�, por pura 

reacção e não por trabalho interior. 
A mulher Yang revoltou-se contra o 
poder machista e tornou-se então 
uma mulher racional, pouco emotiva, 
calculista, fria, rígida, com uma energia 
sexual estagnada ou extremamente 
ativa. O homem que se revoltou 
contra o seu lado feminino, ou ainda 
aquele que perdeu as referências 
próprias do Pai, tornou-se mole, 
preguiçoso, efeminado, possessivo e 
extremamento emotivo, sexualmente 
estagnado ou um predador 
masoquista. 
Em nada Yang é mais forte que Yin 
ou Yin mais importante que Yang. No 
reino da espiritualidade, no nosso 
reino, os julgamentos de valor em 
relação à qualidade da energia não 
fazem sentido. Não são melhores nem 
piores do que nada, são aquilo que 
são e o caminho do meio é sempre 
a meta. Este caminho do meio é o 
mesmo dos relacionamentos. Neste 
equilíbrio se encontra a abundância, a 
prosperidade e a harmonia entre duas 
pessoas. Num relacionamento, há o 
lado predominantemente Yin e o lado 
predominantemente Yang, tal como se 
de uma só pessoa se tratasse. Aqui 
importa pouco quem é quem, importa 
sim o equilíbrio das duas energias. 
Ora, esta harmonia só se consegue 
se cada um tiver em si Yin e Yang 
equilibrados!

A sabedoria milenar do Tao, do 
Caminho, mostra facilmente como 
lidar com o outro dentro de qualquer 
tipo de relacionamento. Se te 
queixas que alguém tem contigo 
um comportamento demasiado 
Yang, não estarás a ser com essa 
pessoa, demasiado Yin? A resposta 
não é ser yang de volta, é entrar 
em equilíbrio de novo. Se a Yang 
respondo com Yang, tenho guerra; se 
a Yin respondo com Yin, tenho uma 
depressão. O mais interessante no 
meio disto tudo é que, dentro de um 
relacionamento, quando somos UM 
com outra pessoa, nem precisamos 
de ter sempre a mesma energia. 
Aliás, nem devemos ter sempre a 
mesma energia. A capacidade de fluir 
entre os dois estádios é a prova da 
mestria espiritual. No entanto, os dois 
não podem ter o mesmo papel. Aqui 
acaba o relacionamento e começam 
os jogos, a disputa, a possessividade 
e a concorrência. 
Quando entendemos na perfeição 
onde reside em nós o Lago e o 
Arado; quando entramos em contacto 
com os nossos dois lados e os 
trabalhamos em harmonia, estamos 
prontos a reconhecer a Kundalini 
e começar a despertá-la. É um 
processo lindo de ascenção. Vamos 
fazê-lo juntos?

É o círculo perfeito onde 
coexistem duas gotas, uma 
branca e outra preta, cada 
uma assimilada pela outra, 
de forma perfeita, circular e 
complementar. 
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Um livro de sutras para gestores, mas com utilidade para todos. É um livro que se abre ao acaso, 
buscando desse modo um conselho para o nosso dia, ou resposta para qualquer questão específica. 
Trata-se de um instrumento muito importante para os dias de hoje.

O Tao da gestão
Sutras essenciais de gestão
Alfredo Sfeir-Younis

“Be the change you want to see” é um livro de Pedro Jorge Pereira, com um forte carácter pedagógico, 
destinado à educação ambiental e sensibilização para a importância do voluntariado e da cidadania 
activa no mundo actual.
Em 2004, o autor foi voluntário do SVE - Serviço de Voluntariado Europeu (através do Programa 
Juventude da União Europeia) em Permalot, um inovador projeto ecológico nas montanhas da Morávia, 
perto de Olomouc, República Checa. Na sequência desta experiência editou e publicou esta obra, 
através do Programa Capital Futuro do Programa Juventude.
Blogue do projeto: thechange2004.blogspot.com/

Be the Change you want to see
Pedro Jorge Pereira

A energia Cristal é de uma grande amplitude espiritual e é muito intensa. Esta energia é fundamental 
para operar a transição da era de Peixes para a de Aquário. As crianças Cristal, cuja geração sucede 
à das crianças Índigo, vieram a este planeta para facilitar essa transição. Enquanto as Índigo têm por 
missão abrir ou desobstruir o caminho ao desenvolvimento espiritual da humanidade, a missão das 
crianças Cristal é irradiar amor de alta frequência, transformando o mundo através da sua presença. Ao 
longo destas páginas, Isabel Leal partilha com os leitores a sua vasta experiência com crianças Cristal, 
revelando as suas principais características, explicando o papel que desempenham, no sentido de ajudar 
os pais, os familiares, os amigos e os educadores a acompanhar devidamente o desenvolvimento destes 
meninos e meninas tão especiais.

Crianças de um novo mundo
Os Cristal
Isabel Leal

A impermanência é um dado adquirido. O equilíbrio face à impermanência é importante. Vivemos dias 
conturbados, trabalhamos imenso e por vezes temos pouco tempo. Vivemos momentos de crise 
mundial, diz-se. Momentos de crise tornam o homem mais sábio, mais responsável, mais criativo. A 
Meditação ajuda a optimizar o foco e a encontrar saídas criativas. As crianças são o bem mais precioso. 
Urge dar estabilidade aos mais novos para que eles cresçam saudáveis e puros de coração. O trabalho 
começa hoje dentro de cada adulto, nos exemplos que dá, no tempo que despende com os mais 
pequenos e deixa a sua criança interna brincar com eles. Crianças e adultos devem crescer em conjunto. 
Este livro é inédito. Contém um cd com música mágica e meditações guiadas que deixo como uma 
ferramenta para substituir os castigos e as repreensões. Em lugar destas utilize a Meditação como 
disciplina para dar paz aos mais novos. Deixe-se contagiar.

Meditação para Crianças
Isabel Leal
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Nasceu em 1831, em Ekaterinoslav, Império Russo, atual 
Ucrânia. Morreu em 1891, em Londres. Mais conhecida como 
Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky, foi uma prolífica 
escritora, filósofa e teóloga, responsável pela sistematização 
da moderna Teosofia e co-fundadora da Sociedade Teosófica.
Personalidade complexa, dinâmica e independente, desde 
pequena mostrou possuir um caráter forte e dons psíquicos 
incomuns. Após um casamento frustrado, partiu num 
longo período de viagens por todo o mundo, em busca 
de conhecimento filosófico, espiritual e esotérico. Nesse 
intervalo, alegou ter passado por inúmeras experiências 
fantásticas, como ter entrado em contacto com vários 
mestres de sabedoria ou mahatmas, e deles ter recebido, na 
condição de discípula, um treino especial para desenvolver 
os seus poderes paranormais de forma controlada, a fim de 
que pudesse servir-lhes de instrumento para a instrução do 
mundo ocidental.

ELENA PETROVNA 
BLAVATSKAYA

[1831-1891]

“O universo é a combinação de milhares de 
elementos e, contudo, é expressão de um simples 
espírito - um caos para os sentidos, um cosmos para 
a razão.”
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Nascido em Porbandar, a 2 de outubro de 1869. Faleceu em 
Nova Déli, a 30 de janeiro de 1948. Conhecido popularmente 
por Mahatma Gandhi (do sânscrito “Mahatma”, “A Grande 
Alma”) foi o idealizador e fundador do moderno Estado 
indiano e o maior defensor do Satyagraha (princípio da não-
agressão, forma não-violenta de protesto) como um meio 
de revolução. O princípio do satyagraha, frequentemente 
traduzido como “o caminho da verdade” ou “a busca 
da verdade”, também inspirou gerações de ativistas 
democráticos e anti-racismo, incluindo Martin Luther King 
e Nelson Mandela. Frequentemente, Gandhi afirmava a 
simplicidade de os seus valores, derivados da crença 
tradicional hindu: verdade (satya) e não-violência (ahimsa).

MOHANDAS 
KARAMCHAND gANDHI

[1869-1948]

“As religiões são caminhos diferentes convergindo 
para o mesmo ponto. Que importância faz se 
seguimos por caminhos diferentes, desde que 
alcancemos o mesmo objetivo?”
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é o nome da nova loja que abriu no 
Shopping Centre Brasília, no Porto, no 
dia 13 de outubro.
Em parceria com as Publicações 
Maytreia, Pedro Campos escolheu 
aquele espaço, situado no primeiro 
piso, no nº13, para mostra e venda de 
livros, assim como de artigos artesanais 
das mais variadas proveniências.
Ali, semanalmente, ocorrerão 
actividades e partilha de saberes.

O instituto 
Português de 
Naturologia 
(iPN) realizou, 
no dia 16 de 

outubro, um 
seminário sobre a 

CromoAromoterapia. 
Os conceitos da terapia apresentados, 
de �uma forma inovadora e lúdica�, 
pretendem colocar os aromas 
ao serviço da Beleza e do Bem 
Estar, �inspirados e testados com 
extraordinário sucesso no Dubai�, com 
protocolos de tratamentos a nível físico, 
psicológico e pleno bem estar. 
Este seminário realizou-se na Fundação 
Cupertino de Miranda, conjuntamente 
com a iDHuN � Natural Wellness, a 
Altearah Bio e a APSANA � Associação 
Europeia de Profissionais de Saúde 
Natural.

Há uma nova editora no Porto – a 
Cordão de Leitura. Vocacionada para a 
publicação dos mais diversos géneros 
literários – conto, romance, poesia, 
educação, economia, ensaio, etc.. – a 
Cordão de Leitura pretende ser uma 
editora abrangente, pelo que quer 
também ser uma força viva da cidade, 
na cidade e para a cidade.
Em setembro passado, antes da sua 
apresentação pública, organizou uma 
exposição coletiva com três artistas: 
Artur Santos – pintura, José Rui Teixeira 
– fotografia e Luís Barreiros - escultura. 
Com tema Onde está o Porto?, a  
exposição, que decorreu no Pestana 
Hotel, à Ribeira, foi ainda mote para 
uma conferência com o professor e 
historiador César Santos Silva.
No dia internacional da Música, a 
editora organizou uma conversa/
debate no Plano B, intitulada Como 
se constroem as canções?, com os 
convidados Carlos Tê e Ace (Mind Da 
GaP).

O dou.pt é um portal de doações 
que vem facilitar a reutilização e a sua 
integração nos hábitos de consumo 
dos portugueses, contribuindo para 
passarmos de uma sociedade de 
consumo para comunidades de partilha.
Com o apoio e a credibilidade da 
Gulbenkian, o projeto faz a ponte 
entre quem se quer desfazer de um 
bem e quem o pretende receber, 
revolucionando a forma como os bens 
circulam em sociedade.
O conceito é simples: criar uma 

CHAMA TRINA

CROMO-
-AROMOTERAPIA 
INTEgRAL

Na festa de lançamento, no dia 8 de 
Outubro, na quinta de S. Salvador, 
a Cordão de Leitura contou com a 
colaboração do harpista Eduardo Dias 
Matias, do pianista José Veloso Rito, 
dos DJ’s Pedro Baltazar e Martin’s, e 
outros amigos. 
O primeiro livro lançado pela editora, 
Ménage à Trois – Jardim das Delícias 
* Poesia Sociológica * Alquimias é da 
autoria Zé Pinto Leite, Pedro Andrade e 
José Soares Martins, e é prefaciado por 
João Gesta – programador das quintas 
de Leitura, no Teatro Campo Alegre.
O segundo título, Lucubrações – 
Estados de Alma, de Duarte Klut, 
aconteceu no Verde Tília – Clube de 
Chá. O terceiro, Bater no fundo… 
Como evitar. Como sair de lá, de Raul 
Castanho, na Casa dos Açores.
Depois destes, diz a editora, seguir-se-
ão os lançamentos e as apresentações 
dos restantes livros que já temos 
na forja, entre outras iniciativas que 
estamos a preparar.

DAR ONLINE
dou.pt - Portal de Doações já está online

plataforma nacional para a reutilização 
de bens, unindo quem já não quer 
a quem ainda precisa, reciclando os 
objetos que não encontrem novos 
donos possam ser reciclados de forma 
sustentável. 
Não deite fora: reutilize. Basta anunciá-
los no Dou.pt para que outras pessoas 
lhes dêem uma nova utilidade. é um 
gesto de cidadania que irá ajudar quem 
precisa, reduzirá o desperdício e ajudará 
na nossa pegada ecológica.

www.cordaodeleitura.pt
Praça General Humberto Delgado, 267, 6.º s/9. 

Porto



A Feira do Bairro é uma iniciativa, 
promovida pela Terra na Boca - 
Associação Cultural com o Mundo lá 
Dentro, que visa ser um foco de alegria, 
beleza, cultura e inspiração. 
Trata-se de uma realização de 
congregação de valor humano, de 
envolvimento da comunidade local 
e de partilha de criações e saberes, 
de uma forma sentida e nutritiva para 
os sentidos. Nesta congruência, 
todos os participantes da Feira são 

FEIRA DO BAIRRO

Formação em Xamanismo
essencial 2011®

Formação de desenvolvimento 
humano e de curadores Xamânicos

(Solicite a agenda nos
contactos disponíveis)

Porto – Alto Minho

Formação em desenvolvimento 
humano - encontro e Felicidade®

Workshop
encontro e Felicidade Pessoais

26 de Novembro
9h às 19h

Alto Minho

retiro Xamânico

Sonhos e transcomunicação

16, 17 e 18 Dezembro

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

Sessões individuais
terapia iniciática com cura Xamânica – aconselhamento astrológico

Porto – alto minho

seleccionados com zelo, e representam um universo particular e rico. Esta surge no 
âmbito do Festival TRANSdisse 2012 - O ANO DO BAiRRO, como uma antevisão 
do trabalho proposto, de dinamismo activamente intencionado de agregação de 
projectos, realizações e pessoas. 
No coração do Bairro das Artes, intervir cultural e artisticamente, num abraço 
à comunidade local e visitantes, promovendo diferentes manifestações, como 
a fotografia, a dança, o teatro, a pintura, a escultura, os contos, o artesanato e 
práticas de bem-estar, é o motivo impulsionador desta realização.
A Feira do Bairro decorre numa garagem na Rua Miguel Bombarda, e as próximas 
edições previstas em 2011 são:
5 de Novembro - Edição 1 - das 14 às 21hs 
12 de Novembro – Especial usados – das 14 às 20hs
16 e 17 de Dezembro – Especial Natal – das 12 às 20hs

Para participar importam talento, alegria e abertura de espírito! Para além disso, os/
as interessados/as deverão enviar os dados sobre as suas peças/criações (nome, 
categoria, imagens, contactos…), para terranaboca@gmail.com – assunto: Feira do 
Bairro, e se forem seleccionados/as, alugarem a sua área de trabalho.

A Feira do Bairro agradece o apoio do Espaço Aberto - Revista Alternativa - e com 
satisfação conta com a sua presença na próxima edição.

mais informações:
terranaboca-associaocultural.blogspot.com

facebook.com/#!/pages/Feira-do-Bairro/154356127981258
muraldafeiradobairro.blogspot.com

Concerto taças cristal, Emília Ribeiro
Foto de Nuno Fangueiro
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CANTOS D’ALMA

CASA PARA quEM 
ESTuDA, COMPANHiA 
PARA quEM PRECiSA

Cantos d’alma é um projecto de quem quer dizer e cantar o 
que lhes vai na alma. Todas as quartas quartas-feiras do mês, 
no Clube Literário do Porto, Fátima Araújo e Helena Guerra 
juntam-se para cantar e contar aquilo que lhes anima a vida. 
AEm tons de poesia e fado, recheiam  as sessões com um 
reportório que vai sendo escolhido um pouco ao acaso 
mas de acordo com as mensagens que necessitamos de 
passar, transmitir, comunicar, dizem.  O fado e a poesia 
sempre estiveram nas nossas vidas e chegou o momento 
de, juntas, criarmos um tempo e um espaço que é de 
empatia e encanto. Nos dias cinzentos que atravessamos 

pensamos ser importante e até mesmo necessário 
expormo-nos e expressarmos num só canto aquilo que nos 

vai na alma e dá sentido às nossas vidas. Talvez isso ajude 
também a dar sentido às vidas daqueles que nos ouvem ou 

simplesmente crie o sentimento de que não estamos sós quando 
partilhamos o mesmo sentir, acrescentam as artistas.

Distinguido, em 2010 com o prémio “inovação Social” pela Comissão 
Europeia, o Programa Aconchego prossegue aconchegando.
Promovido pela Fundação Porto Social, a ideia visa colmatar o 
isolamento que os mais velhos, maiores de 60, afirmam sentir. é um 
projecto de solidariedade entre jovens estudantes e a população sénior, 
desenvolvido pela Câmara Municipal do Porto, em parceria com a 
Federação Académica do Porto.
O Programa Aconchego – Casa para quem estuda, companhia para 
quem precisa , vai no seu sétimo ano de edição, dando resposta à 
solidão de muitos idosos e ajudado estudantes universitários, não 
residentes no Porto, a encontrar alojamento. O Programa tem a 
duração de um ano lectivo, podendo a permanência ser renovada até 
ao final do curso. Pode saber mais, acedendo ao site da Fundação 
Porto Social em www.bonjoia.org
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VOZ DOS SONHOS

O projeto Voz dos Sonhos nasceu 
no seguimento da uma política 
social que considera as iniciativas 
de índole social como uma das 
responsabilidades das empresas. Foi 
criado pelo professor José Malta, no 
âmbito da área de acção social da 
empresa Voz do Silêncio.
Perante as dificuldades sociais e 
financeiras sentidas pelas famílias 
que a empresa tem a seu cargo, 
como crianças com deficiência, o 
projeto assenta as suas bases em 
proporcionar, de forma totalmente 
gratuita, tratamentos de Medicina 

Natural a crianças, jovens e adultos 
portadores de deficiência, de 
alterações comportamentais, entre 
outras patologias. Pretende ainda 
apoiar e sensibilizar as famílias para 

os cuidados a ter com os seus 
familiares e sensibilizar a comunidade 
para o benefício da interação entre 
a Medicina Ocidental e a Medicina 
Natural.
Após um ano de trabalho intenso, 
os resultados obtidos comprovam a 
importância da aplicação de terapias 
complementares no processo de 
cura e qualidade de vida destes 
pacientes e das suas famílias.
O plano de tratamentos alia várias 
técnicas nas áreas das terapias 
naturais como a Acupuntura, Tui-Na, 
Massagem, AngelKi, entre outros.
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2 noVembro
AulAs REgulAREs DE DANçA 
CoNTEMPoRâNEA
com Monika Pundyk
2as, 4as e Sábados
20h30 – 22h00 (segundas e quartas)
19h30 – 21h00 (sábados)
Rua Miguel Bombarda, 566 
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

3 noVembro
BuDIsMo E MARKETINg NuM DEBATE 
soBRE EsPIRITuAlIDADE E o MuNDo 
Dos NEgÓCIos | 14H30
“A Monja e e Marketeer”
Tsering Paldron e Paulo Vieira de Castro
Aula Aberta com Paulo Vieira de Castro
Auditório M3
Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa 
da universidade Lusíada do Porto

4 noVembro
A NossA RElAção CoM o uNIVERso
Palestra gratuita, por Altair Mayalay
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

oM-HEAlINg
CTP - Centro Terapias do Porto
Rua Sá da Bandeira,784-3º dº Porto
916 337 235 (Elisabete Moreira)

AulAs REgulAREs DE CAPoEIRA
com Wellington Ribeiro
Sextas-feiras | 20h00 – 21h30
Rua Miguel Bombarda, 566
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

5 noVembro
WoRKsHoP ToquE quâNTICo
orientado por Atimati Mukti M
Espaço Yoga
Rua do Viso nº 30 | 3º andar 4 | Maia (centro)
918 131 250 | espaço-yoga@hotmail.com 

FEIRA Do BAIRRo (EDIção 1)
Rua Miguel Bombarda, Porto
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

MENsAgEM DE luz | 10H30 – 14H30
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

REFlExologIA MANuAl
14H30 às 16H30 | 16H45 às 18H45
Marta Carvalho
Rua D. Afonso Henriques, 4449
4425-057, Águas Santas, Maia
ceugomes.psi@gmail.com | 914023976

5 e 19 de noVembro
PRojECTo CIRCo INFANTIl
com Hugo Maciel e Van Nguyen
Rua Miguel Bombarda 566 - Porto
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

6 noVembro
seminário “RElAção CoM o uNIVERso; 
EquIlíBRIo CoM os quATRo 
ElEMENTos; CoMuNICAção CoM A 
NATuREzA VIVA” | 10H00-13H30 E DAs 
15H30-19H00
Casa Brahma – Porto
916693537 | 918779077

Iniciação sHoDEN – REIKI
luis Melo 
Rua D. Afonso Henriques, 4449
4425-057, Águas Santas, Maia
ceugomes.psi@gmail.com | 914 023 976

11 noVembro
MEDITAção com Tânia Faísca
Rua Miguel Bombarda 566 Porto 
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

12 noVembro
uM CuRso EM MIlAgREs 
Espaço Yoga
Rua do Viso nº 30 | 3º andar 4 | Maia (centro)
918 131 250

12 e 26 de noVembro
PRojECTo TEATRo INFANTIl | 16H30-19H00
Com Vanessa Dinger
Centro Formação Cultural | Contagiarte 
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

PRojECTo CAPoEIRA INFANTIl
com Wellington Ribeiro
15H30 - 17H00
Rua Miguel Bombarda, 566, 1º - Porto
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

CuRso REIKI NíVEl III
Espaço Yoga
Rua do Viso nº 30 | 3º andar 4 | Maia (centro)
918 131 250

FEIRA Do BAIRRo - EsPECIAl usADos 
(EDIção 2)
Rua Miguel Bombarda, Porto
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

13 noVembro
WAVE DANCE - 5 RyTHM DANCE
Por Dave starkie
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

16 noVembro
oM- HEAlINg
Luso-Reiki
Rua de Faria Guimarães,195-1º | Porto
225 020 932 | lusoreiki@clix.pt

17 noVembro
oM HEAlINg CIRClE.
CIRCulo DE CuRA oM.
gerido por Vansheedharananda
Entrada gratuita. 
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

CIClo TERRAECCo II (PRojECção E 
DIsCussão) – “A DEsTRuIção à Mão DE 
uM INTERRuPToR” | 22H00
Contagiarte
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

18 noVembro
oM-HEAlINg | 18H30
Loja dos Segredos
Rua Silva Tapada, 159 – Porto
919 362 220

NOVEMBRO

Retiros individuais ou em grupo.
Terapias adequadas a cada caso.

(tudo incluido)

V. N. Cerveira

Parar para SI!

Inserido no projecto “espaço aberto”

Contactos: 251 948 173 . 914247616 . 935986329



NOV//DEZ’11    ESPAÇO ABERTO    67  

19 noVembro
VIVêNCIA MEDITATIVA E RElAxAMENTo
Espaço Yoga
Rua do Viso nº 30 | 3º andar 4 | Maia (centro)
918 131 250

ARTEs DECoRATIVAs
Maria de Fátima Ribeiro
Rua D. Afonso Henriques, 4449
4425-057, Águas Santas, Maia
ceugomes.psi@gmail.com | 914 023 976

20 noVembro
WoRKsHoP DE MuDRàs I
Espaço isis e Júpiter 
Travessa da Hera,7 | Santarém
916 729 203 | isis_Júpiter@hotmail.com

23 noVembro
oM-HEAlINg | 18H00
Syvana
Rua do Paraíso 502 | Nogueira da Regedoura
914 462 068 | deoper10@yahoo.es

24 noVembro
oM- HEAlINg 
Espaço LOGOS – 2
R. Gramoinhos 661 | Vilar Do Paraíso
913 022 686

25 noVembro
AlIMENTAção VEgETARIA
Helga Teixeira
Rua D. Afonso Henriques, 4449
4425-057, Águas Santas, Maia
ceugomes.psi@gmail.com | 914 023 976

27 noVembro
WoRKsHoP sHANTAlA
Casa Brahma – Porto
916693537 | 918779077

30 noVembro
PAlEsTRA / ENCoNTRo REIKI
o quE É o REIKI?
Entrada gratuita
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

30 noVembro a 3 dezembro
D’ABAlADA (EsTREIA) | 21H30
Teatro Municipal da Guarda
Rua Miguel Bombarda, 566, 1º andar – Porto
Centro Formação Cultural / Contagiarte
Rua Álvares Cabral, 360 – Porto
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

4 dezembro
oFICINA DE BAsTõEs EgIPCIos
Por Ciara longman
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

10 dezembro
CuRso DE REIKI I
Por laura oliveira
Casa Brahma – Porto
916 693 537 | 918 779 077

CARAVANAS  |  AUTOCARAVANAS  |  NOVO/USADO  |  MOBILE HOMES

A Campinanda lidera o serviço de venda e aluguer de caravanas e autocaravanas, tendo à sua 
disposição veículos das mais conceituadas marcas.
Encontrará com toda a certeza o modelo que se adequa a si e à sua família! 

SEDE   LEÇA DA PALMEIRA Trav. Monte Godim, s/n   Apartado 3143   4451-801 Leça da Palmeira   Tel: 22 999 88 50   Fax: 22 999 88 59   E-mail: geral@campinanda.pt

FILIAL   LISBOA  Estrada de Manique, 775   2765-475 Manique de Baixo - Alcabideche   Tel: 21 445 25 16   Fax: 21 444 62 05   E-mail: campinandalisboa@campinanda.pt

  G
arantia

  Garantia

ACAP Usados

MAIS INFORMAÇÕES   919 171 599   912 493 444   www.campinanda.pt

GARANTA AS SUAS FéRIAS
E ESCAPADELAS COM A CAMPINANDA
CRÉDITO • ALUGUER • OFICINA CERTIFICADA MULTIMARCA • SEGUROS • FÉRIAS PARTILHADAS • VIAGENS ORGANIZADAS 

DEZEMBRO
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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 

  José Fontes e Débora Azevedo
  Vila do Conde
  917 288 102 / 252 099 388
  ze_cristaluz@hotmail.com
   acupunctura.massagem@hotmail.com

  Paula Cavalheiro, V. N. de Gaia
  934 255 796
  paulaacavalheiro@gmail.com

¬ ASTROLOGIA
 Sonia Vieira, Porto
 918658152 / 932129193

 Rui Veloso, Porto
 936 746 160

¬ bIO-QUâNTICA INTEGRADA
  Manuel Ferreira, norte do Pais
  917 068 402
  www.energiadecura.com

¬ bIOENERGIA
 Lucília Costa 
 918 168 732
 geral.logos@gmail.com
 grupo-logos.blogspot.com

¬ CRISTALOTERAPIA 
 Joana Pinto, Porto 
 916 693 537

¬ CHI-KUNG
  Cristina Costa, norte do Pais
  914 105 669
  www.energiadecura.com

¬ DESENVOLVIMENTO PESSOAL
 Rosa Maciel
 916 484 180
 impacto.rm@gmail.com

 Bruno Emanuel, Porto
 info.sabedoria@gmail.com

¬ DRENAGEM LINFáTICA MANUAL
 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506

 Vila Nova de Gaia / Porto
 917 802 057
 pedro4dan@gmail.com
 Também domicílios
 Terapeuta Shiatsu

¬ FLORAIS DE bACH
 Rosa Branca Ricardo, V. N. Gaia
 918 813 803
 rosabranca.ricardo@gmail.com

 José Emílio Almeida, Porto
 911 057 186
 joael850@gmail.com

¬  HIPNOTERAPIA 
E TERAPIA DE REGRESSÃO

 Fernando Garrido, Braga-V.N.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

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

¬ CONSULTA DE HIPNOSE
 Isabel Casas, Porto
 916 693 537 / 918 779 077
 www.casabrahma.com 

¬  CONSULTA MAIA DO SER E DAS 
VIDAS PASSADAS 

 Sónia Pereira, Porto
 916 693 537 / 918 779 077
 www.casabrahma.com 

¬  jIN SHIN jyUTSU® FISIO-FILOSOFIA
 Maria do Rosário Quitério
 mrquiterio@gmail.com

¬ LEITURA DA AURA
 Bahadur Singh, Porto
 916 693 537

¬ MASSAGEM
  Ália Montes, V. N. Gaia
  934 754 014
  aliamontes@gmail.com

¬  TéCNICAS MANUAIS DE MASSAGEM, 
REIKI E AURICULOTERAPIA

   Alexandra Oliveira, Valbom, Gondomar
  918 150 456
  alexandra.alvesdeoliveira@gmail.com

¬  MASSAGEM AyURVéDICA 
COM CRISTAIS 

 Krystal Chandra, Valongo
 919 865 904
 essenciadoriente@gmail.com

¬ MASSAGEM DE RELAxAMENTO
 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506
 
¬ MASSAGENS SHIATSU 
  Valongo (Susão)
  Marcações: 919 098 600

¬ MASSAGEM SACRO CRANIANA
 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506

¬ MASSAGEM GEOTERMAL
 Maria Júlia Festa, Porto
 919 207 897
 Geral.logos@gmail.com
 http://grupo-logos.blogspot.com

¬ MASSOTERAPIA
 Olivia Novais, Porto
 912 352 308 (extreme)
 liazitanovais_18@hotmail.com

¬  MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
   Ilda Maria da Silva Ferreira Duarte 

Cruz, Vila do Conde
  252 661 375

   Dino Teixeira, Porto, Coimbra, Bragança, 
Chaves

  919 660 874
  dino.mtc@gmail.com

  Ana Saraiva, V. N. Gaia
  915 864 233

  Raquel Santos, V. N. Gaia,
  (Sto Ovídeo)
  912 140 368
  raquelsantos08@hotmail.com

UMA APOSTA NO RECONHECIMENTO
DA MEDICINA NATURAL
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  Ana Luisa Pereira
  934 105 259
  pereiranaluisa@gmail.com

  Raquel Guimarães, Porto
  220 935 254 / 918 317 050
  guimarraquel@gmail.com

  Luís Viegas, Porto
  229 757 179 / 919 854 102
  terramater@line.com.pt

¬ NATUROPATIA
 Andreia Ferreira, Porto
 916693537

  Paulo Jorge de Sousa Fernandes
  V. N. Gaia
  917854743
  paulo-fernandes@sapo.pt 

  António dos Santos Pinto, Mirandela
  917 709 199
  pinto@csmirandela.min-saude.pt

  Hugo Sargento, Beja
  961 157 274

  Ana Sofia Silva, Cedofeita, Porto
  933 198 149
  sofia.naturopatia@gmail.com

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

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

 Deolinda Pereira, Porto/Sta. M. da Feira
 914 462 068
 deoper10@yahoo.es

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

  Pascoal Abreu, Braga
  915 303 710
  paskoalabreu@gmail.com

¬  FISIOTERAPEUTA, MESTRE DE REIKI
 Elsa Moreira, Porto
 919 231 902

¬ REIKI
 Emília Caldas, V. N. Gaia
 934 173 163
 reiki_mc@hotmail.com

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

 Mafalda Guedes de Almeida, Matosinhos
 911 998 648
 am.reflexologia@hotmail.com

 Maria Manuel Figueiredo, Porto
 913 594 506
 
 Maria Armanda, Porto
 913 594 506

 Emília Gomes, Porto 
 914 614 757
 geral@emiliagomes.com
 www.emiliagomes.com

¬ REFLExOLOGIA
 Pedro Campos, Matosinhos
 910 817 125

 Silvana Silva
 965021975
 silvana.a.silva@gmail.com

 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506

¬ 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, Porto
 918 161 021 / 934 089 991
 rui.pinto2@portugalmail.pt

 Rui Abreu, Lousã - Coimbra
 915 549 341 / 962 647 027
 abreu.rui6@gmail.com

¬  TAÇAS DE CRISTAL DE QUARTzO
 António Maria, Mestre de Reiki 
 V. N. Famalicão
 913 372 784 / 252 316 154 

¬ TERAPIAS NATURAIS
   Sofia Brandão, Padrão da Légua - 

Matosinhos
  914 025 989
  c.sofiabrandao@gmail.com

¬  TERAPIA PELO SOM (TAÇAS 
TIbETANAS; TAÇAS DE CRISTAL)

 Inês Soares, Porto
 914 276 117
 ines.soares@iol.pt

¬ 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

APSANA é uma associação de profissionais de Medicina Natural  e surge no espaço terapêutico nacional como estrutura de 
representação, de regulação e defesa dos interesses dos profissionais das Medicinas Naturais como associação profissional. 

Pretende credibilizar a actividade dos associados, criar condições mais favoráveis para o exercício da actividade e defender os 
seus interesses junto das entidades oficiais. Para tal, disponibiliza e promove um vasto leque de iniciativas, serviços, protocolos 
tendo em vista a valorização da actividade dos seus associados.

terapeutas inscritos 
na aPSana



Agente nº 1 Norte
Agente nº 2 Nacional

SE HÁ ALGUÉM QUE VENDE O SEU IMÓVEL SOU EU!!

www.remax.ptamayer@remax.pt 96 848 51 04

NUMEROLOGIA
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Deolinda Pereira

Missão Energias

Talentos Desafios

Auto-conhecimento

Contacto: 914 462 068 | deoper1967@gmail.com

_ Aulas de preparação para o parto (964368887)
_ Sessões de música para Bebés 
_ Massagem para bebés (Shantalla)
_ Massagem grupo (idade escolar)
_  Massagem ind. de relaxamento p/ crianças
_ Meditação para Crianças
_ Leitura do Mapa Astral da Criança
_ Medicina Quântica (Cursos e consultas) 964673356
_  Palestras

Av. D. Afonso Henriques, 930, 1º, sala B2 - Matosinhos
(Por cima do Pingo Doce)
Contactos: 918191649 - 964673356
dgirassol@sapo.pt  -  Blog: www.babylink.wordpress.com

(Atendemos mediante marcação prévia)

ESPAÇO ZEN

Crianças
e Adultos Zen

RECUPERAÇÃO ACTIVA

Recuperação e Reabilitação de Lesões 
Musculares, Ortopédicas e Desportivas

Massagem de Relaxamento e Terapêutica

Rua da Fonte Santa, 136 - Sala A | 4400-157 Vila Nova de Gaia
(a 400 m do Tribunal de Gaia, direcção Devesas)

Tlm.: 914 325 338 | Email: recuperacao_activa@hotmail.com

Reabilitação | Industria | Serviços

Acesso por Corda Industrial

Serviço Eficaz e com Qualidade
PNEUS NOVOS * PNEUS SEMI-NOVOS * JANTES * LUZES

ESCOVAS * BATERIAS * ALINHAMENTO DIRECÇÃO
EQUILÍBRIO DE RODAS



Decoração total em viaturas,
aplicações de telas, decoração de montras,
organização de campanhas a nível nacional

coladescola@hotmail.com

Praceta Bernarda Ferreira Lacerda, 32 · 4200-601 Porto · Tlf.: 229 757 179 · @:terramater@live.com.pt · www.shivaya.no.comunidades.net · facebook/terramatershivaya

A marca PUFF POWER® surge através de uma ideia de dois amigos em 2009 com o 
objectivo de conseguir transformar telões e lonas publicitárias em puffs e malas assim 
como outros artigos e com isto consegue o objectivo  de contribuir para a melhoria do 
meio ambiente através da redução da acumulação deste tipo de resíduos.Certificado pela Quercos

Bailado D’Ideias
representa
Puff Power®

Faça a sua encomenda através:
bailadodeideias@hotmail.com
915169091 / 932887427

Portal de luz
Associação de Solidariedade Social, Cultural e Holística

Rua Antero quental, 241, 2º | Salas 8 a 11 | 4450-057 Porto
Telefone: 225 025 373 | Telemóvel: 913 594 506

portaldeluzporto86@gmail.com | www.nucleoportaldeluz.org
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  Acreditamos num mundo melhor,  
  isso depende de todos nós!  

  Comece hoje mesmo a mudar a visão de Si, para mudar o mundo.  

ApreNdA A CoNheCer-se • Cuide de si • eNCoNtre o seu equilíbrio • sejA positiVo
Cuide do meio AmbieNte • ViVA de formA mAis NAturAl

dIStrIbuIção

GratuIta

parcerias

ipN - instituto português de Naturologia
quintinha - produtos biológicos

fundação Casa indigo
indian rose

terra na boca

pontos de distribuição

C. C. Norteshopping - porto (balcão de informações)

C. C. Gaiashopping - Vila Nova de Gaia (balcão de informações)

Chama trina - porto
publicações maitreya

Clube literário do porto
quintinha - produtos biológicos

terra na boca (jup) - porto
escolas

Centros de terapias
hospitais, clínicas e centros de saúde

terra pura - ecoloja (Amoreiras, lisboa, faro, Almada, matosinhos)



VOUCHER DESCONTO

30% DESCONTO
sobre o valor de cada terapia

reiki | shiatsu | tui na | acupunctura
massagem geotermal | drenagem linfática termal

massagem de relaxamento

VOUCHER DESCONTO

30% DESCONTO
sobre o valor da massagem aYurvÉdica

com aromaterapia

VOUCHER DESCONTO

PaUla MORENO
PSiCOTERaPEUTa CORPORal
MaSSagiSTa BiODiNâMiCa

50% DESCONTO
massagem biodinÂmica

VOUCHER DESCONTO

50% DESCONTO
sobre o valor de QualQuer massagem

VOUCHER DESCONTO

1ª CONSUlTa gRaTUiTa

VOUCHER DESCONTO

ValE 15% DE DESCONTO
numa massagem relaxamento / anti-celulite / 

tibetana/recuperação
ou drenagem linfática manual

VOUCHER DESCONTO

50% DESCONTO
na 1ª consulta

CaSa BRaHMa

VOUCHER DESCONTO

iNSCRiÇÃO gRaTUiTa NaS TURMaS DE YOga
20% DE DESCONTO

em massagem de relaxamento
10% DE DESCONTO

em shiatsu, dorn breuss
bamboo massage emagrecimento

ClÍNiCa lEONEl DUaRTE

A PENSAR EM SI, 
OFERECEMOS-LHE 
VOuCHERS DE DESCONTO.



www.inesrodrigues.pai.pt
saúde vital - clínica de medicinas naturais

delegação norte | api - asso. portuguesa de iridologia
av. das oliveiras 109 | 4520-605 s. J. ver

telemóvel: 910 953 690

paulamoreno9@gmail.com
www.paulamoreno.com
telemóvel: 914 99 60 83

rua dr. mário cal brandão, 158
4435-321 rio tinto (Junto à estação cp)

tel.: 220924682 | 912629329
geral@vozdosilencio.com
www.vozdosilencio.com

rua d. afonso henriques, 4449
4425-057 águas santas | maia

marcação: 914 023 976
www.essenciahumana.com

r. augusto nogueira da silva, nº20 | edifício artezé, sala s
4475-615 avioso (stª maria) | castêlo da maia - maia

marcações: 968 535 083

clinicaleonelduarte@hotmail.com
www.clinicaleonelduarte.com

rua costa cabral, 1648, 1ºdto | 4200-215 porto
telemóvel: 919 432 763

geral@casabrahma.com
www.casabrahma.com

praceta bernarda ferreira lacerda, 32 · 4200-601 porto
tlf.: 229 757 179 · @:terramater@live.com.pt

www.shivaya.no.comunidades.net · facebook/terramatershivaya

travessa helena vieira da silva, 39e
(paço da boa nova)

4450-573 leça da palmeira

telemóvel: 910 374 137
info@mandala.com.pt | www.mandala.com.pt

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

1 voucher por pessoa
válido até 31 de dezembro de 2011

SINTA-SE BEM…
SEJA FELIZ!



“Não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos 
o mesmo. A crise é a melhor benção que pode ocorrer 
com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. 
A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da 
noite escura. É na crise que nascem as invenções, os 
descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a 
crise, supera-se a si mesmo sem ficar �superado�.
Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o 
seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as 
soluções. A verdadeira crise, é a crise da incompetência.
O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de 
encontrar as saídas e soluções fáceis.
Sem crise não há desafios; sem desafios, a vida é uma rotina, 
uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se 
aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e 
calar-se sobre ela é exaltar o conformismo.
Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a 
única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar 
para superá-la.”

ALBERT EINSTEIN
[1831-1891]
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