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Vivemos o grande momento
da desconstrução de muitos paradigmas
que carregámos durante muitos anos,
necessária para olhar o mundo
de outras formas.

© maria begasse
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De coração para coração

Maria de Fátima
Ribeiro
Diretora

Quem Sou?
De onde venho?
Para onde vou?
O que é ser alternativo?
Vivemos o grande momento da desconstrução de muitos paradigmas que
carregámos durante muitos anos, necessária para olhar o mundo de outras
formas.
Num grito de liberdade assumido, num grito interno, posso dizer basta!,
equacionar toda a vida e definir o que quero para mim, nunca esquecendo que
todos estamos ligados numa rede interativa a que chamamos de amor e respeito.
Quando me questionam sobre este projeto, ocorre-me simplesmente dizer que é
de todos e para todos e que, todos juntos, podemos construir um mundo novo,
com uma nova consciência.
Sem limites nem fronteiras, a revista pretende chegar ao maior número de
pessoas, abordando vários temas, desde o ambiente, a educação, a cultura e a
saúde, afirmando-se pela força positiva da sua mensagem.
A sua distribuição é gratuita, porque acredito que só deste modo a sua
mensagem pode chegar ao maior número de pessoas.
Todos os que estão ligados a este projeto fazem-no voluntariamente; toda
a publicidade angariada destina-se a que mais revistas sejam impressas e
distribuídas e, nesse sentido, precisamos da sua ajuda.
Esta revista nasceu no Porto e, passado pouco mais de um ano, é distribuída em
todo o país.
Acredito que, juntos, podemos fazer a diferença,
De coração para coração.
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A
Consciência
dos dias
Vejo a Consciência como a dimensão interna do
ser, a sua verdadeira identidade, aquilo que somos
em essência.
Um ser verdadeiramente consciente é aquele que
está em plena sintonia com a sua alma. Assim
sendo, essa Consciência é atemporal, não está
confinada ao espaço nem ao tempo, não é nova
nem antiga, mas aquilo que sempre foi. Dentro
desta perspetiva, a questão coloca-se de uma
forma binária, ou seja, se estamos ligados com
essa essência ou não.
Ela está sempre presente, como sempre esteve,
mas as distrações do mundo impedem-nos,
muitas vezes, de a percebermos. Vivemos
tempos onde o ruído de fundo é bastante intenso,
principalmente dentro dos círculos espirituais,
onde raramente se pode sentir esse Aroma da
Alma, tais são as distrações.
Ficamos fascinados com os cursos, com as
palestras, com o conhecimento, com as práticas
e as teorias, e perdemos o contacto com esse
Silêncio dentro de nós, que é a única porta que
nos pode levar à verdadeira Consciência, que não
é nova, pois sempre esteve ali, à nossa espera.
Mais que nunca, estes são tempos de cultivar esse
Silêncio e permitir que as fragrâncias do Espírito
se possam expressar através de nós, de forma
simples, nas tarefas diárias com que a vida se
desenrola neste plano dimensional, sem fugir de
nada e integrando tudo.
Apenas este contacto pode levar à transformação
do mundo para um novo ciclo de Paz e Harmonia,
sem o qual estaremos a repetir as velhas formas,
mesmo que bem intencionadas, e a perpetuar no
tempo o modelo antigo, mesmo que travestido em
novas cores e brilhos.
Pedro Elias

O Budismo no ocidente
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Nos dias de hoje, a demanda
espiritual assenta numa forma mais
científica, que exige respostas
concretas aos apelos interiores e
satisfaçam mentes mais descritivas
e lógicas. Por isso, atualmente, o
Budismo no Ocidente faz bastante
sentido, apesar do fundador da sua
doutrina ter vivido há 2.600 anos.
O que muito ocidentais admiram
nos países onde se desenvolveu o
Budismo, é, sobretudo, a serenidade
com que as pessoas enfrentam os
desafios da vida.

A expansão
da filosofia
budista no
ocidente vai
ao encontro
dessa busca de
paz, por uma
razão lógica
e consciente,
preconizada
pela doutrina
do Buddha.

Maria Ferreira da Silva

O Budismo pode apreciar-se em
duas vertentes: a da religião e a da
filosofia. Naturalmente, uma engloba
a outra, mas as mentes racionais
identificam-se mais com uma filosofia
de atitude. Contudo, para se atingir a
realização espiritual, é requerido o auto
conhecimento, uma certa disciplina e
a prática de meditação.
Como religião, tem o seu aspeto
mais devocional inspirado na figura
do Buddha e assegura aos crentes
estabilidade e segurança espiritual.
Porém, só dará frutos se houver
uma prática interior e pessoal. O
fervor religioso desenvolve o amor
incondicional, fator que se encontra
na base de todas as doutrinas
religiosas e na necessidade humana
de se venerarem seres perfeitos,
como ícones de referência. Esta é a
razão pela qual as grandes religiões
se inspiraram na personalidade e na
sabedoria de seres como Jesus e
Buddha.

Sem dúvida, o que contribui mais
para a expansão da Consciência,
com efeitos físicos no cérebro
humano, são os estímulos e os
impulsos espirituais dados pelos
seres mais místicos e espirituais.
As religiões já tiveram, e ainda terão,
o seu valor a desempenhar na
evolução espiritual do homem. Nas
filosofias e religiões orientais - para
além do Hinduísmo, que inclui vários
sistemas filosóficos e espirituais, que
a maioria dos ocidentais conhece
especialmente pelo Yoga - encontrase o Budismo, nas suas diversas
vertentes, e cujas maiores tradições se
designam como Budismo do Norte e
Budismo do Sul.
O do Norte inclui o Budismo
estabelecido no Tibete, da linha
Mahayana, no Japão e na China; o
do Sul, o Budismo Theravada, que
engloba uma parte da Ásia, em países
como a Tailândia, o Sri Lanka, o
Vietname e Myanmar, espalhando-se

hoje por outros continentes, como a
América e a Europa. A linha Mahayana
contém acréscimos esotéricos que,
segundo Nargajuna, filósofo do século
II, foram descobertos posteriormente
à data do Concilio, em se dividiram
estas duas correntes principais do
Budismo. A corrente Theravada, a dos
Anciãos, permaneceu mais fiel aos
ensinamentos originais do Buddha.
Não obstante, nessa expansão, o
Budismo mantém a sua essência.
O Budismo encontra hoje maior
abertura no Ocidente, não só pela
literatura amplamente publicada,
como pela prática da meditação,
sob o método budista Vipassana ou
de outras modalidades e sistemas.
Atualmente, procura-se a meditação
como forma de encontrar um meio
para a paz interior, estando o Budismo
entre as religiões que oferece um meio
pessoal, concreto e científico para a
realização espiritual.
É nesta perspetiva de novas aberturas
de pensamento no Ocidente, que se
encontra em andamento o projeto de
estabelecer um Mosteiro do Budismo
Theravada em Portugal. Embora com
regras monásticas, esta tradição
interage bastante com as populações
locais, visto ser desse encontro que
sobrevivem os Mosteiros. Os monges
professam uma linha de renúncia,
obediência e pobreza. Como não
podem depender dos seus próprios
recursos, como plantar para comer
ou comercializar, a alimentação e os
bens mais necessários são oferecidos
pelos leigos ou pelas comunidades à
volta do Mosteiro. Em contrapartida,
as pessoas podem visitá-lo e até lá
permanecer, caso haja instalações
que o permitam, e usufruir da prática
da meditação, o com a presença
dos monges e o seu apoio espiritual
baseado no Dhamma, o ensinamento
que o Buddha deixou como herança à
humanidade.
Assim, a partir de julho, podem rumar ao
Mosteiro, em Lisboa, para uma interação com os
monges e com a prática da meditação.
MAI/JUN’12
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Mudança interior – a consciencialização de
que somos pequenas partículas de Deus e
que devemos honrar-nos de ter vindo à Terra
cumprir um plano.

Educar, amando
Qual? Perguntam. Respondo
que cada pessoa deve descobrir o
seu. Essa descoberta, esse caminho,
tem de vir de dentro de si, da sua
alma. Sinta, sinta muito, em vez de
pensar tanto, pois só está a desgastarse, cogitando tanto.
Esteja atento aos sinais, às pessoas
que o rodeiam, à Natureza, aos sons,
ao livro que lhe oferecem... e vá
juntando as peças do puzzle. O puzzle
da sua vida.

O importante é viver o seu momento presente
como um presente para a sua vida. Viva-o
com alegria, com entusiasmo pela vida.
Sobretudo, ame-se! Só assim poderá ver a
beleza do que o rodeia. Só assim poderá amar
os outros, como os filhos.

Dora Gonçalves
dgirassol@sapo.pt
blog:www.babylink.wordpress.com

Os pais são, ou deveriam ser, os
melhores alicerces dos filhos.
Já pensou quando é que começou a
educar o seu filho? Talvez responda
a si próprio: “Quando começou a
fazer as primeiras birras”; ou “Quando
precisei de o ‘castigar’ quando foi para
a escola e não cumpriu com as suas
tarefas escolares.”...
A educação de um filho deve
acontecer precisamente no momento
da conceção. Irão dizer: “Nessa altura
não estávamos a pensar em nada...”.
Claro que não! Mas é nesse preciso
momento que começa a educação
de um filho. Todos os pensamentos,
emoções, desejos, ansiedades,
alegrias ou tristezas entram no

processo fluídico da conceção e é
nesse preciso momento que o novo
ser carregará, as vossas energias pela
vida fora. E os nossos filhos merecem
o melhor. Por isso, quando conceber o
seu filho, envolva-o com amor e muita
luz, não só para que o seu fardo não
seja tão pesado, mas sobretudo para
que fiquem gravadas nas suas células
essa energia de amor entre os pais.
O momento da gestação também
é de suma importância. A mãe deve
ter uma gestação tranquila, sem
preocupações, com o devido apoio
do pai e restantes familiares.
A criança sente tudo o que a mãe
sente, mas não tem ainda uma
consciência formada para distinguir
algumas adversidades. Tudo fica
gravado nas suas células. E isso irá
refletir-se nos seus comportamentos e
atitudes para consigo e para com os
outros.
O momento do parto é igualmente
crucial. O nascimento de uma criança
traz-nos vida e esperança. Estejam
atentos aos ensinamentos dela.
Ela comunica-nos muitas mensagens
através do olhar, através do choro.
Entre em sintonia, em “fusão
emocional” com ela e verá que
a vossa comunicação, o vosso
relacionamento, o vosso vínculo se
torna mais fácil e sereno.
Nunca se esqueça que as crianças
dos vossos dias são muito sensíveis
e inteligentes. Elas captam tudo o
que as rodeia. Aprenda com elas pois
elas trazem a mudança e importantes
desafios, para que possa mudar a sua
vida.
MAI/JUN’12
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Crianças do Novo Milénio

Como identificá-las
com a Numerologia

Clara de Almeida
Numeróloga
Para consultas e estudos numerológicos contactar
claradealmeida@netcabo.pt
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Apesar de o novo milénio ter entrado apenas no ano 2000, a partir dos
anos cinquenta do século XX, começaram a surgir algumas crianças especiais.
A literatura da especialidade chamou-lhes “índigo”, pois essa cor tinha muita
representatividade nas suas auras.
Essas crianças marcaram uma época de contestação ao estabelecido e
traziam missões de vida destinadas a abrir portas do conhecimento e da ação,
representadas por 1, 11, 5, 9 ou 44. Estes valores encontram-se somando todos
os componentes numéricos da data de nascimento. Mas, se encontrarmos
pessoas nascidas em dias 1, 5, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 23 ou 29, elas trazem
igualmente este perfil, sobretudo quando esta situação se encontra conjugada
com alguma das missões de vida acima referidas.
Seres com missões importantes no desenvolvimento da humanidade sempre
existiram, mas foram apenas uns quantos em cada época.

Porém, falamos agora do
surgimento massivo de seres
com novas perspetivas de vida,
almas antigas, que trazem como
propósitos de vida a colocação em
prática de ensinamentos recebidos
noutras dimensões.
Estas pessoas encontram-se
espalhadas por vários ramos de
atividade e por diferentes países
preparados para as receber. Como
exemplos, podemos apontar, na
área do cinema, George Lucas (n.
15/5/1944, missão de vida 11) e
Steven Spielberg (n.18/12/1946,
missão de vida 5); na música, a
controversa Madonna (n.16/8/1958,
missão de vida 11); na tecnologia,
Steve Jobs, fundador da mítica Apple
(n. 24/2/1955, missão de vida 1); na
política, Barack Obama (n. 4/8/1961,
missão de vida 11).

totalmente resolvidas e que
trazem aquilo a que os budistas
chamam dharma, ou seja, o dever
perfeitamente assumido e integrado.
Elas sabem, interiormente, o que delas
se espera e irão materializar, cada uma
à sua maneira e de acordo com a sua
missão de vida, um projeto de vida
manifestado de forma integral.
Estas crianças nascem em datas em
que o dia, mês e ano podem reduzirse por soma ao mesmo número,
como por exemplo 20/11/2000, em
que todos os elementos se reduzem
a 2. A grande diferença em relação
às anteriores é que não trazem
rebeldia, mas uma atitude natural de
compreensão, tolerância e aceitação.
Todavia, os sistemas de ensino em
geral não estão preparados para
lidar nem com as “índigo”, nem com
as acima referidas, recomendando

Todos os “índigo” que conseguiram usar esta
energia de forma positiva terão contribuído
para a mudança energética da Terra deste
final e início de milénio, pois vêm romper com
padrões estabelecidos, contestar normas e
abalar estruturas.
Existe neles uma energia contestatária
e inquieta, que poderá ser difícil de
integrar e aceitar.
Crianças “índigo” continuam a nascer,
embora a energia esteja agora a pedir
que o amadurecimento emocional se
faça rapidamente.
Todos os pais com crianças nascidas
nos dias acima apontados e/ou
que tenham as missões de vida
referidas, deverão dar atenção à forma
como conduzem os seus esforços
educativos.
Todavia, existe um outro tipo de
crianças com situações kármicas

Brofman Foundation
for the Advancement
of Healing

Seminários
—
Intensivo nível 1
Cura do Corpo Espelho
com Martin Brofman

De 13 a 17 Junho
Local: Convento de Alpendurada

—
Sistema Cura do Corpo
Espelho
com Annick Brofman

3 e 4 Novembro
medicações alienadoras para as
primeiras e criando regras que não
levam em conta as características de
nenhumas.

Para pais e professores de
olhos bem abertos para a nova
realidade, a Numerologia pode
ser uma grande ajuda. Além de
identificar estas crianças, fornece
orientações para as acompanhar,
esclarecer e encaminhar.

Local: Hotel Tuela

Contacto:
Fernanda Leiras
935 870 952 / 917 55 19 24
A Loja Corpo Espelho

Shopping Center Brasília, Loja 14
(Rotunda da Boavista) - Porto
www.com/alojacorpoespelho/terapias

MAI/JUN’12
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Superar a maior
de todas as crises
Na atualidade, tantas vezes,
vê‑se o futuro como uma mera
desculpa. E como seria possível
construir um novo mundo nos
negócios, partindo desta metáfora?

Acredito que só será possível reinventar o mundo,
em especial o das empresas, partindo de uma única
ideia: o retorno à simplicidade de valores, a uma
estratégia de compromisso real, baseada em ideais
pelos quais estejamos dispostos a morrer.
Para isso, teremos de nos abrir à
espiritualidade. Só assim poderemos
tornar esta condição ativa. Esta será
uma forte possibilidade de caminho,
ante um futuro em que teremos
necessidade de quase nada, onde
a grande utopia será a da autonomia
individual.
Ser realmente livre exige estar disposto
a aceitar a interdependência como
causa e efeito de tudo o que lhe
aconteceu, acontece ou acontecerá,
admitindo a existência de um
mundo onde tudo está interligado e,
consequentemente, num movimento
perpétuo.

Paulo Vieira de Castro
Autor e Conferencista
geral@paulovieiradecastro.com
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O ABANDONO DA POSSE
No futuro, tudo o que necessitaremos
poderá ser transportado numa
pequena mala de senhora - uma vida
que seja. Já pensou que os filmes da
sua vida, os livros que mais amou, as
músicas e as imagens que sempre
recordou, tudo o que guardou ao
longo da sua existência caberá em 8
Gb de memória?
Como é que isto poderá afetar o
mundo dos negócios, em especial o

comportamento
dos consumidores,
as suas necessidades, os
seus desejos, a sua satisfação?
Desde logo, as pessoas deixarão
de ser colecionadoras de bens e
de objetos, para regressarem à
simplicidade de um mundo vivido
na primeira pessoa, acumulando
experiências diretas, tomando
consciência que ao ser humano
bastará muito pouco para ser
realmente feliz.
O MUNDO GRÁTIS
No futuro, tudo será alugado,
simplesmente partilhado ou usufruído
por troca direta. Para isso, será
necessária a existência de uma
dimensão virtual - ou algo que
se lhe assemelhe -, permitindo
uma cooperação de proximidade,
possibilitando, deste modo, que, à
distância de um clique, encontremos
tudo o que necessitamos ou
desejamos.
Inspirando-se na própria mãe
natureza, a internet veio provar que é
possível substituir a competição pela

construção de um mundo mais
responsável, onde a espiritualidade
se distingue da mera abstração, ou
contemplação.
A liderança para o terceiro milénio
dependerá da aceitação de valores
inalienáveis, que não poderão ser
vendidos, nem mesmo comprados,
onde só a prática acionará a
completude de uma espiritualidade
inclusiva, podendo, com isso,
contribuir para melhorar a convivência
entre todos os públicos relacionais.
Não só passamos a incorporar
valores mas, igualmente, a manifestar
a pura crença nas razões da sua
implementação.

cooperação.
As redes sociais
permitem já construir
um mundo a meio caminho
da gratuitidade. No futuro, o mundo
será grátis!

Com o desaparecimento do
modelo de sociedade baseado na
concorrência e no crescimento
económico, surgirá uma economia
que procura amadurecer,
retornando à responsabilidade do
cuidar, palavra tão esquecida no
ambiente empresarial.
Só uma vida baseada em valores
poderá justificar a plena satisfação
perante as injustas adversidades
da vida. Os novos criativos e os
empreendedores, irão utilizar os seus
produtos para veicular novos ideais.
No futuro, todas as marcas terão
uma justificativa política, uma matriz
ideológica ativa. Para que tal seja
possível, para uma nova liderança,
teremos de contratar executivos de si
mesmo. Habituados a lutar pelos seus
próprios objetivos, será surpreendente
ver como estes poderão ajudar na

Os novos líderes estarão dispostos
a morrer na defesa de valores
inatos a qualquer ser humano, sem
exceção.
Repousando estes na origem
da consciência de cada um,
facilmente poderão ser projetados no
inconsciente coletivo.
SOFT POWER E
AUTO‑REALIZAÇÃO
Mas o que é que as organizações
espiritualizadas têm em comum?
A resposta é simples: a
capacidade de ter valores humanos
operacionalizados. Na ausência
de valores, qualquer organização
se desintegrará, e o mesmo
acontecerá às sociedades em iguais
circunstâncias. Porque seria diferente
com a empresa em que trabalha?
Para a liderança pela transformação,
para a auto‑realização, é fundamental
que cada um dentro da organização
saiba qual é a sua face original.
Habitualmente, convivemos com
uma face acidental, já que esta não
nos é dada a partir da origem, de
valores interiores, da intuição, mas
sim de construções à medida das
circunstâncias.

Nas empresas, o referido erro de
especialização deve-se, em grande
parte, ao facto de, na contratação
e na avaliação do desempenho,
dar-se demasiada atenção ao fator
personalidade. Tal atitude não parece
de todo errada, isto se não nos
esquecermos de avaliar os perigos
referentes a este culto.
Vejamos: a raiz da palavra
personalidade encontra‑se no
termo máscara. As múltiplas
personalidades são, afinal, simples
máscaras. Confundir a face acidental
de um indivíduo possibilita, grosso
modo, uma prole de funcionários não
realizados, com as consequências
que facilmente serão intuídas pelas
organizações.
Mas, será possível que a lucidez, a
serenidade e a paz estejam presentes
nas relações profissionais? Claro! O
primeiro passo será o de contratar
recursos humanos com base em
critérios inclusivos, dando a devida
importância aos soft skills1, indo mais
longe, julgando a sua responsabilidade
espiritual. Depois, será necessário
apostar numa formação complementar
em mind‑sets2, ou seja, em técnicas
que vão para além do discurso, pelo
que será essencial que se investigue
a si mesmo até chegar à verdadeira
origem do seu ser. Lá, está o princípio
e o fim do caminho. Só assim o
seu futuro deixará de ser uma mera
desculpa.

Soft skills, competências comunicacionais e
capacidade de trabalhar em equipa, com atitude
positiva, autoconfiança, resolução de problemas
de forma criativa, capacidade de manter o
otimismo, etc.
2
Mind-sets, in Dicionário da Língua Portuguesa
[...] compreensão do empreendedorismo,
identificando o que estimula as mentes
empreendedoras, o que encoraja as pessoas a
tornarem-se empreendedores.
1
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André Louro
de Almeida

É um catalizador espiritual livre. O seu trabalho
desenvolve-se de forma independente de
estruturas sectárias. A partilha da informação e do
estímulo espiritual acontece no plano intuitivo, de
coração a coração, sem formatos rígidos.
André nasceu no Funchal em 1964, estudou
Belas Artes e Filosofia e desenvolveu projetos de
Arquitetura de Interiores, Paisagismo, Pintura e
Música.
Desde os 18 anos que deteta dentro de si um
impulso definido para comunicar, da forma mais
abrangente e universal que lhe é possível, as
impressões que recebe do seu próprio Núcleo
Cósmico.
“A crise é artificial, mas tem um imenso poder.
E tem poder porque a Humanidade adormeceu
e fixou-se em símbolos de valor, que são
insuficientes para representar o Homem. A
nossa moeda é uma moeda-número e não uma
moeda-trabalho ou uma moeda-inteligência ou
uma moeda-sensibilidade. Representa um valor
quantitativo divorciado da qualidade do homem.
O poder deste tipo de instabilidade para gerar
pânico só é possível na medida em que as
pessoas perderam amplitude em relação aos
símbolos de valor. As agências obscuras que
despoletaram esta crise fazem-no na certeza
de que o valor é representado por quantidadedinheiro e não por qualidade-dinheiro. E sem um
símbolo de valor, consensual, uma sociedade
desagrega-se rapidamente.
E a crise significa que chegou o momento da
Humanidade, começando pelos que detêm
o poder político, financeiro e executivo,
compreenderem que os nossos símbolos de
valor - entre eles, o dinheiro - servem para criar
a sequência desenvolvimento» sustentabilidade»
saciabilidade» identidade» liberdade» pesquisa,
e não para funcionarem como uma droga
irresponsável que mantêm o planeta em transe.”
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O YIN REVELADO
NO HOMEM
Desde tempos longínquos, os chineses afirmam que a natureza é dinâmica
e que todos os fenómenos, e a própria evolução, resultam da interação e
da alternância de duas polaridades da energia (Qi): o Yin e o Yang, que
proporcionam o movimento para que a mudança se manifeste.
Esta teoria surgiu a partir da atenta observação do jogo da luz e da sombra,
a que os ancestrais chineses assistiam ao seu redor. Perceberam que
o crescimento da luz era inversamente proporcional ao decréscimo da
sombra e que, por seu lado, o crescimento da sombra equivalia à
diminuição da manifestação da luz. E a teoria foi criada, sustentando
o dinamismo natural do Universo na oposição, na relatividade e na
complementaridade do Yin e do Yang, que possibilitam a ordem e
a transformação constantes da natureza.

A lei do Yin e do Yang permitiu a classificação e a
sistematização de tudo o que existe entre o céu e
a terra. Nada consegue escapar à classificação
desta dualidade dinâmica, nem mesmo o ser
humano que, muitas vezes, não se acha parte da
natureza, mas acima dela.
Categoricamente, muitos classificam o homem de Yang e a
mulher de Yin. Alertamos, no entanto, para a possibilidade
de, apesar de comum, esta rotulagem poder ser considerada
extremamente redutora e até grosseira. Porquê? Porque Yin
e Yang não são absolutos, assim como o homem e a mulher
também não o são. Nada é completamente Yin ou completamente
Yang: contêm dentro de si mesmos a semente do seu oposto,
como ilustra o símbolo Tai Chi.
O Yin cresce dentro do Yang, à medida que a manifestação deste
declina. Como nada é estático, logo em seguida, começa o Yang a
crescer dentro do Yin, para tomar a sua posição original.

Paula Cavalheiro e Ana Veloso
do Departamento de Pós-Graduação e Investigação
do Instituto Português de Naturologia.
www.ipnaturologia.com
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Por mais caraterísticas Yang
que o homem possua, não
podemos esquecer que o Yin
mora dentro de si; o mesmo
acontece de forma inversa
com a mulher.
Ao longo da história da espécie
humana, e também na vida
pessoal de cada um de
nós, homens e mulheres,
experienciamos fases,
ciclos mais ou menos
longos que nada mais
são do que sucessões
infinitas de avanços
e recuos entre o Yin
e o Yang, motores
do movimento,
em que a raiz da
oposição conspira
continuamente a
favor da mudança,
da transformação.
Nada sendo
absoluto, também
na nossa existência
vivenciamos estados
mais Yin e outros mais
Yang. Até o processo
de amadurecimento da
personalidade de cada
um é fruto do tempo e das
experiências que resultam
da conspiração contínua desta
dualidade, sem que a identidade se
perca.

esferas da vida. Não que também
isto seja absoluto, já que noutros
casos (embora pontuais) a realidade
tenha sido, e ainda seja, bastante
diferente da nossa. Relembremos, na
Grécia antiga, o papel das amazonas,
mulheres guerreiras que foram líderes
sociais desde a antiguidade até aos
descobrimentos marítimos. E ainda
do caso das mulheres celtas que
possuíam o mesmo estatuto que os
homens, eram instruídas para a guerra,
geriam os seus próprios bens e não
sofriam descriminação por se divorciar
e assumir outro estado civil.
Mesmo nos dias de hoje existem
sociedades de cariz estritamente
matriarcal, como acontece no
povoado Mosuo, na China, com
cerca de 30.000 habitantes, onde
não existem papéis como o de pai ou
de marido; ou o povo Minang Kabau,
na Indonésia, onde a propriedade
particular e o nome de família passa
de mãe para filha e onde os homens
cuidam dos afazeres domésticos sob
o comando das mulheres.
De qualquer forma, não podemos
analisar qualquer um dos géneros
masculino ou feminino isoladamente,
tal como Yin e Yang não existem um
sem o outro.

Então, o homem é Yang?
A mulher é Yin?

O estado e a manifestação de
cada um afeta diretamente
o estado e a manifestação
do seu oposto, uma vez
que, como já vimos, se
influenciam inversa e
mutuamente.

A memória coletiva ocidental guarda
apenas recordações de sociedades
patriarcais, em que o homem e a
mulher desempenhavam papéis
vincadamente distintos em todas as

O mesmo será dizer que o estado
ou a manifestação do homem se faz
repercutir no estado ou manifestação
da mulher e vice-versa, ou seja,
quando um deles passa uma fase
MAI/JUN’12
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ou um ciclo mais
Yang, o outro
estará a vivenciar
uma fase ou ciclo
mais Yin, para que o
equilíbrio dinâmico se
mantenha.
Mas há factos
incontornáveis. Em
termos físicos, salvo
raras exceções, o
homem sempre foi considerado mais
forte do que a mulher (mais Yang do
que a mulher). Inicialmente, cabia-lhe
o papel de caçar, de combater e de
proteger. Logo, por oposição, restava
à mulher o desempenho mais passivo
de todas as tarefas (mais Yin).
Ao longo da história, podemos
verificar que, até bem tarde, a
supremacia masculina sufocante foi-se
acentuando. A este facto não terá sido
alheia uma interpretação, passível de
ser questionada, das antigas escrituras
e que marcou por séculos a vida do
mundo cristão, em que a mulher era
vista como propriedade e servidora do
homem seu dono (preponderância do
Yang sobre o Yin).
A partir do século XVII, crescem
lenta, mas generalizadamente,
os movimentos de reivindicação
da igualdade de direitos e de
oportunidades por parte das
mulheres que, quase em surdina, vão
conquistando maior protagonismo.
Mais tarde, a informação rápida e
global possibilitada pela internet
acelerou a caminhada das conquistas
das mulheres que, rapidamente,
solidificaram ganhos, como a
independência e a autonomia.
Ao mesmo tempo que as mulheres
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começam a desenvolver, de forma
consciente, qualidades Yang,
como a iniciativa, a atividade e a
projeção, trazendo para as suas vidas
profissões, desportos e hobbies até ali
do domínio do homem, este começa,
lentamente, a adaptar-se, muitas
vezes com bastante resistência, a
uma nova condição pessoal, familiar,
profissional e social, repartindo as
tarefas domésticas e o cuidado dos
filhos com as esposas, dividindo o
trabalho e os lugares de chefia com
elementos do sexo feminino, privando
socialmente com mulheres, partilhando
ideias com elas, numa postura em
que a sua energia Yin emerge das
profundezas.
Começa a sedimentar-se uma nova
atitude masculina.

O homem descobriu
também novos ideais
de beleza, que o levam
a um cuidado maior com o
seu corpo e a sua imagem,
caraterística muito comum no
género feminino até há muito
pouco tempo. Não que estejamos
a falar da feminilidade masculina ou
da homossexualidade, que sempre
existiram e que são intemporais, mas
de novos paradigmas de valorização
pessoal, até aqui sem importância
relevante.
Nova era? Nova energia? Nova
mentalidade? Novos valores? Certo
que sim! Uma aceleração cósmica
que abala modelos políticos,
económicos, religiosos, sociais
e até pessoais de validade atual
questionável; um turbilhão de Yin e
Yang que torna urgente a revolução
das consciências, que leva o ser
humano à busca da autenticidade e
da resposta às recentes necessidades
de uma nova forma: em sintonia
e união com o Universo, de forma
consciente, sendo Yin, sendo Yang,
sendo inteiro.

O desenvolvimento da sensibilidade, a auscultação da
intuição e a valorização da introspeção e da espiritualidade
são qualidades que o homem descobriu em si e desenvolveu
recentemente, admitindo fragilidades que fazem cair a
máscara de super herói, sem receios de julgamentos erróneos
à sua possível exposição pública.
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(R) Evolução espiritual
- nova consciência de si

Céu Gomes
Psicóloga/ Psicoterapeuta
ceugomes.psi@gmail.com
Marcação de Consulta: 914023976
www.essenciahumana.com (Maia)
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Atravessamos um período
de mudança, de (r)evolução espiritual,
da qual emerge uma necessidade
profunda de autoconhecimento, de
espiritualidade, de sabermos mais
sobre nós próprios, procurandose elevar a consciência para níveis
que permitam uma consciência
superior. Não se trata de algo que se
aprenda na escola, mas de um longo
caminho de desenvolvimento pessoal
a percorrer, no qual as pequenas
grandes coisas ganham valor, em
detrimento dos bens materiais
desejados por todos, nas últimas
décadas.
Para além do papel punitivo ou
abençoado de Deus, anteriormente
responsabilizado pela maioria das
coisas, emerge, progressivamente,
uma maior consciência das
consequências dos nossos atos, que
vão entrar em sintonia com outros
semelhantes e convergir para o todo
universal. É aquilo a que chamo

efeito boomerang, ou payback: o que
projetamos para o mundo ser-nos-á
devolvido em igual medida…
Esta busca pela espiritualidade,
uma vez que tem na sua base uma
séria edificação de conhecimentos,
poderá estar, teoricamente, facilitada.
A elevação da consciência poderá
potenciar a nossa liberdade que,
muitas vezes, perdemos, sem nos
apercebermos disso. Tal, espelhase numa vivência aprisionada
pelo trabalho, no qual investimos
obstinadamente, não porque dele
gostemos, mas porque nos permite
aceder a uma posição/estatuto social
que consideramos ser sinónimo de
felicidade. E, por vezes, quando
atingimos o objetivo, concluímos
que ainda não é aquele o patamar
almejado ou, então, que não era bem
aquilo que pretendíamos. E tudo
recomeça, sem que se recuperem as
experiências perdidas.

A evolução espiritual
implica o abandono da
miopia que não nos permite
compreender os mecanismos
naturais de evolução
universal.
Educamos as nossas crianças
partindo deste pressuposto. Nas
consultas, assisto à frustração
de muitos pais que, vendo-se
impedidos de assegurar aos filhos os
bens materiais e as atividades que
consideram necessárias à felicidade,
recalcam o fundamental. Muitos nem
sabem como estar na presença
uns dos outros. Será necessário
o smartphone da moda, a roupa
de marca ou o role de atividades
que impedem a criança de o ser,
espartilhando-a numa existência
“adulta” precoce e aprisionando os
pais em maratonas laborais? É grande
o desafio dos educadores do século
XXI.

Educar para o respeito
pelo outro, para a
solidariedade, para o
amor pela natureza
e por todos os seres,
para a gratidão e a
capacidade de pensar,
implica transcender a
dimensão material.

Recordemos que a educação é o
legado mais importante que podemos
deixar aos adultos do futuro!
Quem busca esta espiritualidade
dentro de si próprio, confrontase com momentos mágicos,
repletos de alegria e plenitude
que, consequentemente, geram
motivação para ajudar outras pessoas.
Podemos tornar-nos geradores
de energia positiva que, sendo
produzida abundantemente por
uma pessoa em equilíbrio espiritual,
pode tranquilamente ser emanada
para mais pessoas ao seu redor,
para o ambiente e para o mundo em
geral. Para isso, há que abandonar
o piloto automático em que, muitas
vezes, estamos mergulhados, sem
consciência disso.
O despertar desta nova consciência
assemelha-se a uma espécie de
despertar de um sono profundo, em
que nos apercebemos do tempo que
perdemos e da utilidade que esta nova
consciência teria tido no passado.
Contudo, aquilo que somos hoje
resulta do percurso traçado. Então,
talvez a chegada a esta etapa só
fosse viável depois de percorrido este
caminho…
Trata-se de uma fase de fascínio,
que permite entrar num estado de
encantamento, em que a perspetiva
sobre o mundo é mais ampla, sendo
os problemas redimensionados.

Cada um de nós percorre o seu
caminho e os ritmos individuais
devem ser atendidos, esperandose uma expansão motivada pelas
circunstâncias atuais e não só.
Muitos povos consideram que, após
500 anos de escuridão, seguemse 500 anos de luz e de expansão,
assistindo-se a um padrão cíclico
ao longo dos tempos. Assim, o ser
humano passará da 3ª dimensão para
multidimensional, com experiências
para além do tempo. Esta pode ser,
então, uma janela de oportunidades!
As sinergias e o magnetismo são
poderosos. Se conseguirmos
o alinhamento com a paz e a
compaixão, que se prolongará para
os próximos anos; se deixarmos
o passado e assumirmos o poder
que realmente podemos ter sobre
a nossa vida, esta poderá ser uma
oportunidade de crescimento à
qual alguns autores chamam salto
quântico, pela rapidez da mudança,
que não se compadece com
pequenos passos.

Esta revolução interior
decorre da revelação do
dharma. Procure o seu
Dharma (objetivo de vida)
e seja muito feliz!
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Pedro Elias

Nasceu em Lisboa há 40 anos. Sobre a sua
biografia, “nunca a escrevi, por não considerar
importante. Na verdade, nem saberia o que
escrever. Escrevo livros de temática espiritual,
tanto romances como livros de reflexão”.
“Quando a nossa consciência deixou os
patamares superiores do universo e se debruçou
sobre as esferas temporais, lançando-se nessa
aventura cósmica que é a encarnação, ela o
fez estabilizando a sua luz em diferentes planos
dimensionais, servindo-se, para isso, de corpos
de matéria diferenciada. Foram assim criadas
as Mónadas, as Almas, e toda a estrutura física
necessária à encarnação. Esses corpos, a que
dou o nome de estabilizadores de consciência,
permitiram que essa consciência, estabilizada
no respetivo plano, pudesse, servindo-se desse
corpo, agir e servir nesse mesmo plano.
Assim sendo, enquanto um filamento não
muito potente dessa consciência se expressa
fisicamente através de uma personalidade, que é
composta pelo corpo físico, emocional e mental,
outros núcleos dessa mesma consciência, numa
potência superior, expressam-se nos outros
planos. Temos assim o corpo-Alma que serve
de veículo à parte da nossa consciência que se
encontra estabilizada no plano intuitivo e o corpoMónada que ancora em si a potência máxima do
Ser individual, estabilizando essa consciência no
plano monádico. Essa concentração daquilo que
nós somos em diferentes planos e em voltagens
variadas, permite que, embora tendo um dos
filamentos encarnados no plano físico, nós
continuemos, simultaneamente, a agir nos outros
planos, mesmo que no plano tridimensional não
tenhamos consciência disso.”
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VIVER SEM MEDO
José Micard Teixeira é o autor do livro Aprenda a Viver sem Medo, resultado de vários anos de trabalho
como terapeuta e life coacher (motivador). Colaborador regular da revista ESPAÇO ABERTO, fá-lo, desta vez, na
qualidade de entrevistado.
Nesta conversa, defende que é um facto que as pessoas questionam mais a sua vida, que tomam consciência de
que são personagens construídas em função daquilo que querem obter dos outros e que a solidão acontece pelo
medo terrível que temos de nós próprios. A chave para a mudança reside em acreditarmos em nós próprios e em
ter presente de que a lógica do mundo assenta no sentido da nossa evolução e da evolução do próprio planeta.

“É uma das coisas
mais difíceis que
existe hoje na vida:
sermos nós próprios.
Vivemos para a
aprovação dos
outros.”

Espaço Aberto (EA) – Quem é
José Micard Teixeira?
José Micard Teixeira (JMT) – É,
acima de tudo, um homem que ama
a vida e a liberdade. Acima de tudo, é
um homem que aprendeu a amar-se a
si próprio, não num sentido narcísico,
mas no de entender que tem uma
missão, que é ser ele próprio. É uma
das coisas mais difíceis que existe
hoje na vida: sermos nós próprios.
Vivemos para a aprovação dos outros.
E eu assim o fiz durante muitos anos.
Durante muitos anos, vivi para os
outros, no sentido de ter a aprovação
dos outros. Lembro-me perfeitamente
que achava que gostava de mim.
Só mais tarde percebi que gostava
daquilo que eu representava e da
manifestação de amor que as pessoas
tinham em relação à imagem que eu
representava.

Quando deixei de representar,
deixaram de gostar de mim. Não me
importei, porque, de facto, percebi
que querer a aprovação dos outros é
fugir cada vez mais de mim próprio,
é sentir-me cada vez mais só, apesar
de ter mais gente comigo. Então, pura
e simplesmente, dediquei-me àquilo
que é a grande missão da vida, que
é sermos nós próprios, genuínos,
naturais e espontâneos.
Maria de Fátima Ribeiro
Rosa Silva

EA – Porque é que as pessoas
fogem delas próprias?

JMT – Porque acreditamos cada
vez menos em nós próprios. A nossa
educação assim o ditou. Fomos
educados em medo e, sobretudo, na
necessidade de fazer algo para ter o
amor dos outros. Começamos por
agradar aos nossos pais, para ter o
seu amor; na vida adulta, passamos a
querer agradar às pessoas com quem
trabalhamos, para ter o amor que se
traduz em respeito, em aprovação, em
falarem bem de nós. Quando assim o
fazemos, afastamo-nos, literalmente,
de quem somos.
Construímos uma personagem em
função daquilo que queremos obter
dos outros. E passamos a ser pessoas
normais. Passamos a ser aquilo que os
outros querem que sejamos.

EA - Como é que se começa a
fazer essa desconstrução?
JMT - Essa é das tarefas mais difíceis
que existe. Nós estamos formatados
e viciados nesse tipo de vida. A partir
do momento em que decides ser
tu próprio e começas a responder a
perguntas muito simples: “Isto que
estou a fazer, estou a fazê-lo por mim
ou pelos outros? Isto que estou a
ser, estou a sê-lo por mim ou pelos
outros? Isto de que estou a abdicar,
estou a abdicar por mim ou pelos
outros?” A resposta tem sido sempre:
“Por mim.” A partir do momento em
que fazes isto, és rotulado de egoísta,
egocêntrico e individualista.
MAI/JUN’12
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As pessoas não gostam disso e
afastam-se. Somos egoístas, mas
no sentido de que fazemos tudo na
filosofia de que só podemos dar o que
somos. Se não for um ser tolerante,
não vou tolerar os outros; se não me
amo, não vou amar os outros. Isto é
muito simples mas, ao mesmo tempo,
muito complexo.

E então, porque é que as pessoas
nos chamam egoístas, nos põem
rótulos e afastam-se de nós?
Porque lhes lembramos a sua
incapacidade em materializar
o desejo de serem elas próprias
também.
Nós representamos a imagem daquilo
que elas gostariam de ser, mas
que não são. E os que tentaram,
depararam-se com a resistência,
a rejeição, a crítica, o julgamento e
a ostracização. São situações que
não gostamos de vivenciar, porque
sentimo-nos sós.

As pessoas esquecem-se que a
solidão surge pelo medo terrível
e estranho que temos de nós
próprios.

EA - Há diferenças entre missão
de vida e vocação?
JMT - Sim. Quando tens uma missão,
tens um dom, que é aplicado na
elaboração da tua missão. A vocação
está, muitas vezes, ligada à mente.
As pessoas passam por cima de
muita coisa, quando sentem que
têm vocação, porque têm algum
sucesso. A missão não tem nada a
ver com sucesso ou insucesso. Tem
a ver com a realização que se sente
interiormente, consigo próprio. Estás
na tua missão quando te sentes bem
contigo mesmo.
EA - A missão tem um caráter
divino? Se todos estivéssemos
na nossa missão, que mais valia
seria para a nossa sociedade?
JMT - Uma mais valia total. Estou a
lembrar-me que fui a um programa
de rádio em que alguém dizia que se
todos fizéssemos aquilo que realmente
sentimos que deveríamos fazer, este
mundo seria um caos; que a maior
parte desejaria ter um barco e ir para
uma ilha qualquer. Eu disse que não.
Até poderíamos desejar isso durante
um mês ou dois, mas não era a nossa
missão; era, antes, uma vontade

de ter paz, uma vontade de deixar
para trás tudo o que nos estivesse a
perturbar e a fazer sofrer.
Este mundo tem uma lógica incrível.
Nada acontece neste mundo que não
tenha uma razão de ser. Tudo é feito
no sentido da nossa evolução e da
evolução do próprio planeta.
Se todos fossemos nós próprios, este
seria um mundo em que os conflitos
não existiriam. Só arranja conflitos
quem está menos bem com a vida.
Quem está bem com a vida não quer
conflitos, pelo contrário. Nem os tem,
nem os procura. E quando alguém o
procura para o conflito, desmistifica-o,
pois não tem necessidade dele.
Assim, o mundo seria muito mais
tranquilo. Não digo que seria um
mundo idílico, mas seria um mundo
muito melhor.
EA - Sente que está a puxar pelas
pessoas?
JMT - Eu não quero puxar por nada.

Quando nos esforçamos por
algo, fazemos com que as coisas
aconteçam antes do seu tempo. E
quando acontecem antes do seu
tempo, vêm com uma energia
diferente da que deveriam vir.
A única coisa que faço é passar
uma mensagem. E a mensagem
toca nas pessoas no tempo próprio
que precisam que lhes toque. Por
vezes, algo não lhes diz nada ou
pouco e, dali a seis meses, já lhes
diz alguma coisa. Porque estão
prontas, porque estão preparadas.
Longe de mim querer impingir algo.
Pela manhã, quando acordo, depois
do banho e do pequeno-almoço,
a coisa que mais gosto de fazer é
de escrever o meu texto. O tema é,
muitas vezes, decidido em frente ao
computador, sobre alguma situação
que aconteceu na véspera ou que
estava a marcado... Eu não penso em
a, b ou c, quando escrevo. Penso na
mensagem. Escrevo-a, transmito-a
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e ela toca em quem tem que tocar.
Por exemplo, no Facebook, quem
se pronuncia sobre as mensagens
são as pessoas a quem ela tocou
naquele momento. Não quero impor
nada a ninguém, nem que ninguém se
esforce por nada. Na vida, não pode
haver esforços.
EA - Nas consultas de coaching,
como reage quando percebe
que as pessoas deviam estar
num determinado caminho e não
conseguem lá chegar?
JMT - Todas as pessoas tem o seu
próprio tempo. O discurso mexe
sempre com elas mas, pô-lo em
prática, depende do seu próprio
estado de espírito. Têm que estar
naquele momento em que aquelas
palavras não só vão fazer efeito, como
vão levá-las a ter um efeito sobre as
suas vidas. Elas vão entendê-las de

uma forma diferente, com a força e a
energia necessárias para empreender
essa mudança.
EA - Mas algumas pessoas não
têm força para mudar…
JMT - Nesses casos, sinto e
sugiro-lhes que trabalhem mais em
determinada área. À pergunta que me
fizeste inicialmente: “Quem é você?”
Algumas pessoas param ali, pura e
simplesmente. Depois, começam
por dizer que são engenheiros,
professores… E eu digo-lhes que não
quero saber o que fazem, mas quem
são. Outras começam por dizer o seu
nome, o que é muito bonito. É quase
como o princípio, como o alcoólico
que assume que tem um problema
com a bebida. Esse é um passo que
me agrada bastante, porque mostra
que as pessoas têm consciência, pelo
menos, do nome. Há muita gente que

“Este mundo tem uma
lógica incrível. Nada
acontece neste mundo
que não tenha uma
razão de ser. Tudo é
feito no sentido da
nossa evolução e da
evolução do próprio
planeta.”
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não fala sequer do seu nome. É difícil
as pessoas irem ao ser e dizerem,
efetivamente, o que são.
EA - Ser é igual a personalidade?
JMT - Uma coisa não tem nada a ver
com a outra.

A personalidade é algo que se cria
e, muitas vezes, é manipulada
pelas necessidades que se tem em
relação à sociedade.
A educação pode mexer com a
personalidade. Pode ser-se inseguro,
porque se teve uma educação muito
déspota. Pode ser-se déspota, porque
se teve uma mãe permissiva, o que
o tornou caprichoso e mimalho, que
se irrita facilmente. O ser tem a ver
contigo, com os teus sentimentos.
A tendência do ser é ser alguém
mais tranquilo. O ser tem a ver com
a tranquilidade. Todos nós somos
seres excecionais, com uma
tranquilidade inata. Eu era uma pessoa
extremamente, stressada, reativa,
medrosa e até vingativa, às vezes. O
trabalho que exercia obrigava a que
tivesse esse tipo de personalidade.
Quando comecei a ser eu próprio
– e esse é um trabalho que demora
muitos anos –, tornei-me uma pessoa
muito mais tranquila. Ser eu próprio
implica, normalmente, uma aceitação
para uma eventual mudança. Encarase as coisas de uma forma mais
tranquila, porque não há pressa de
chegar a lado nenhum. A pessoa que
tem uma personalidade vincada tem
sempre pressa de chegar a algum
lado, não sabe bem aonde, mas está
sempre a correr. Quem vive o ser e
está nessa plena construção, não tem
pressa de chegar a lado nenhum; vive
o momento. Eu vivo o momento com
intensidade. E o ser tem a ver com
isso. A personalidade pode levar-nos
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a ser ansiosos, angustiados, com
pressa de fazer algo para mostrar
a nossa personalidade. O ser não
tem que mostrar nada a ninguém.
Simplesmente é. Não busca a
aprovação de ninguém. E quando não
buscamos a aprovação de ninguém,
somos naturalmente mais tranquilos,
não necessariamente melhores, mas
mais tranquilos.
EA - O que acha que vai
acontecer, em 2012?
JMT - Não é importante o que vai ou
não acontecer. O que é importante é o
que já está a acontecer.

Todos sabemos que a forma das
pessoas estarem na vida está a
mudar. Questionam mais se o que
estão a fazer tem alguma validade.
Não sei se será a própria energia que
está a mudar, mas é um facto que
param muito mais para se questionar.
E já não é só por altura dos quarenta
anos; são as pessoas de vinte, trinta
e cinquenta anos. E questionam-se
se o que fazem as satisfaz e porque
correm tanto, fugindo para a frente,
sem saberem aonde querem chegar.
As pessoas vivem muito de planos e,
a maior parte das vezes, os planos
não correm como se quer, dando
lugar à frustração, à revolta e à tristeza.
As pessoas esquecem-se de que o
principal da vida são os sonhos. O
problema é que os usam como uma
fuga, logo, como algo inalcançável.
Mas os sonhos são algo que se
passa para a matéria, onde vivemos.
Portanto, longe de ser algo no futuro,
é no durante. A partir do momento em
que começas a seguir os teus sonhos,
percebes que não vives nos sonhos,
mas para os sonhos, para o momento,
para o durante. E tudo o que vais
fazendo te entusiasma.

“O ser não tem
que mostrar
nada a ninguém.
Simplesmente é.
Não busca a aprovação
de ninguém. E quando
não buscamos a
aprovação de ninguém,
somos naturalmente
mais tranquilos, não
necessariamente
melhores, mas mais
tranquilos.”

EA - Um sonho de vida?
JMT - Claro. Eu tenho grandes
sonhos na minha vida, mas nunca
penso no final.

Porque sei que os sonhos levam-me
para o que é melhor para mim e
não ao que realmente queria para
mim. Esta flexibilidade dos sonhos
é maravilhosa.
EA- Como se consegue chegar a
esse estado de serenidade e de
entrega à vida?
JMT - No meu caso, vem do
sofrimento por que se passei. Nós
temos duas formas de evoluir e de
crescer: através do amor (que dá uma
grande tranquilidade) e do sofrimento.
Como a grande maioria das pessoas,
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JMT - Sim, mas não em situações
de limite. Vou falar no meu caso:
[enquanto terapeuta], para além de
recuperar a energia da pessoa, vou
questionar porque é que aquilo veio.
O grande problema, neste momento,
é que a preocupação é curar e não
saber o que provocou a doença. Para
realmente curar, temos que perceber a
origem. E se, mesmo assim, se teima
em não escutar, vêm as perdas, que
são extremamente dolorosas. Esta é
uma das formas que a vida usa, em
última instância, para nos alertar, para
pararmos.
EA - A dor é, então, um alerta?
JMT - Sim. A dor e o medo. Mas
não devemos confundir medo com
cautela. O medo é tudo aquilo que
nos afasta de nós próprios, que não
tem nada a ver connosco. O medo
faz-nos fazer escolhas que nos
afastam de nós próprios. A cautela
é quando tomamos consciência das
coisas e, com cautela, escolhemos.

aprendi pela dor. Contrariei tanto a
minha alma, que acabei por chegar
a um estado em que ela gritava
dentro de mim e eu teimava em não
ouvir. E isso traz sempre sofrimento,
porque a vida tem uma forma muito
característica de se manifestar. Ela
testa-nos. Ela agride-nos. Diz-nos que,
se não formos de uma forma calma
e não a ouvirmos até X decibéis, vai
gritar ainda mais alto. Normalmente,
a vida começa por dar-nos uma
insatisfação e um vazio que tentamos
colmatar, de uma forma ou de outra.
E, por vezes, não o fazemos da forma
mais correta - que é escutar-nos - e
recorremos à medicina e às pastilhas,
(como já o fiz) para abafar as emoções
que nos estão a perturbar, como a
ansiedade e a angústia.

EA - Quando as pessoas estão
nesses estados depressivos,
devem tomar químicos?
JMT - Há pessoas que se deixam
chegar à situação extrema de já não
comer e dormir. Então, no período
que é necessário para recuperarem
a sanidade mínima, já não dá para
recorrer a uma situação que poderia
demorar mais tempo. Nestes casos, é
preciso tomar medidas. Como essas
pessoas estão com muita perda de
energia e com níveis imensos de
insegurança, podem tomá-los durante
um período, o mais curto possível, de
preferência.
EA - Acha que as terapias não
convencionais têm voz neste tipo
de situações?

EA - Acha que é importante
perceber o medo e trabalhar com
ele?
JMT - É fundamental. Se fugirmos
dele, volta redobrado. Aquilo a que
resistes, persiste. Aquilo que enfrentas,
desaparece. Esta é uma máxima
universal por que eu rejo a minha vida.
Muitas vezes, apercebemo-nos, até
inconscientemente, de que estamos a
fugir. Quando tomamos consciência,
vamos buscar esse medo.

A verdadeira essência do que tu és
está para lá do medo.
Todos nós temos medos; eu também.
Mas aprendi a viver sem medo,
enfrentando as emoções. Temos de
pegar nas nossas emoções, colocálas à nossa frente e perguntar-lhes
porque estão na nossa vida.
MAI/JUN’12
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“Aquilo a que resistes, persiste.
Aquilo que enfrentas, desaparece.
Esta é uma máxima universal por
que eu rejo a minha vida.”
EA - Existem emoções e
sentimentos negativos?
JMT - Não há nada negativo. As
emoções existem para te colocar
na direção que deverias estar.
Damos uma conotação negativa
ao medo e ao ódio. Mas, se os
analisarmos, percebemos que
podem ser catalisadores de uma
mudança positiva. Nada acontece
na nossa vida que seja para nos
prejudicar. Depende da perspetiva
como os olhas. Se os olhares como
uma oportunidade para evoluíres e
cresceres, para mudar o que te está
a provocar essa emoção, é ótimo! Se
olhares na perspetiva de que não os
consegues vencer, aumenta a espiral
de dor e de sofrimento. Aí, entra a
fuga, o não pensar no assunto. Mas
eles continuam lá dentro, por resolver.
Quando enfrentas um sentimento
ou emoção, por mais complexa que
seja, estás a retirar-lhe a razão de ser,
a força; estás a tratá-la por tu. Nesse
momento, começas a percebê-la.
Pode demorar algum tempo e até
podes precisar de ajuda, mas não há
mal nenhum nisso. Para isso é que
existem os psicólogos, os coach e os
terapeutas. Pedir ajuda é um ato de
tomada consciência de que se quer
vencer aquilo que não se consegue
vencer sozinho. Eu próprio precisei
de ajuda. Lembro-me que, durante
uma fase da minha vida, procurava
uma Ordem de frades, em Braga,
onde fiz um grande amigo. Passava
os sábados ali, caminhando pelos nos
jardins, na sua companhia. Falávamos
da vida, não numa perspetiva religiosa,
mas de vida, com o amor, acima de
tudo. Hoje, grande parte dos meus
pensamentos e crenças não têm a ver
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com religião mas com a passagem de
um testemunho vida que ele me deu.
Por isso lhe estou muito grato.
EA - Foi um mestre, um guia na
sua vida?
JMT - Foi sobretudo um guia. Eu não
acredito que haja mestres, a não ser
Jesus. Eu próprio quero ser conhecido
como um eterno aprendiz. Estamos
sempre a aprender, até aqueles que
se designam de mestres, que não
são mestres de nada, quando muito,
mestres em construção. Dá-me um
gozo tremendo descobrir o que vou
aprender hoje.
EA - O que é uma nova
consciência?
JMT - A nova consciência tem muito
a ver com o que se está a passar a
nível planetário. As pessoas começam
a perceber que a forma como levam
a vida, de uma forma um bocado
inconsciente e mecanizada, não lhes
trás nada de novo. A maior parte tem
aquelas metas habituais de casar,
ter filhos, ter um bom carro, uma boa
casa, um bom emprego e uma boa
reforma. A vida não é só isso. Isso é
uma componente que cada um pode
ter. Pode abranger o seu propósito
de vida. Há pessoas que vieram cá
para ser mães e não querem ser mais
nada. E têm quatro ou cinco filhos e
são felizes. É a sua missão de vida. Há
outros que vieram para ser jardineiros
e abdicam de muita coisa. Não me
considero melhor nem pior do que
os outros. Eu sou diferente, e, nessa
diferença, torno-me único.
E nós todos somos diferentes, únicos
e especiais. Quando decidi deixar
de ser diretor-geral da SONAE e

dedicar-me à terapia Reiki, tive que
perder tudo o que estava agarrado ao
meu antigo ser criado para agradar
aos outros. Aquilo já não tinha nada
a ver comigo. O que a maior parte
das pessoas faz é representar um
papel, que era o que eu fazia. Quando
passei a ser eu próprio, tive duas
escolhas: ou me desligava dele,
espontaneamente, ou agarrava-me,
como me agarrei. E então, a vida teve
o cuidado e a generosidade de mo
tirar. E levou-me a situações de perda
que, mesmo assim, não entendi e tive
que lutar. Não foi fácil ter que vender
o meu carro, abdicar da moradia
onde morava e ficar sem dinheiro.
Na profissão que exerço, no ser que
sou hoje, não posso viver pensando
no dinheiro que vou ganhar por mês.
Deixei de ter a segurança de quando
trabalhava numa empresa. Eu tinha
muito medo de viver sem dinheiro e a
vida, generosa como é, tirou-mo. Da
segunda vez que fiquei sem dinheiro,
foi voluntariamente, quando me
divorciei. Mas aí, entendi que não tinha
direito a levar nada. E vim-me embora,
sem medo de não ter dinheiro.
EA - Deve-se ou não ter dinheiro?
JMT - Claro que se deve ter dinheiro!
EA - Porque é preciso passar por
esse caminho para o perceber?
JMT - Não devemos ter medo de ter
ou não ter muito dinheiro. Há pessoas
que têm medo de ter muito dinheiro.
EA - Há pessoas que não
se sentem gratas, dignas e
merecedoras de ter dinheiro?
JMT - Há. Algumas até pela
educação e experiências de vida que
tiveram. No meu caso, vivenciei aquilo
porque tinha muito medo de ficar sem
dinheiro ao fim do mês. E isso teve a
ver com a minha educação. Os meus
pais transmitiram-me que tinha que
ter um grande pé de meia, para ter
segurança. Só que, depois, vivemos
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inseguros para manter a segurança,
o que é uma estupidez. Andamos
eternamente inseguros.

Eu comecei a perceber que
quanto mais fores tu próprio, e
deixares de ter medo dos medos,
a vida providencia-te tudo o que
precisas para seres tu próprio,
nomeadamente, o dinheiro.
É a Lei da Atração: atrais aquilo que
precisas para continuares s ser tu
próprio. Se fizeres escolhas que
envolvam a necessidade de dinheiro,
se tiveres uma atitude positiva e te
mantiveres decidida e perseverante,
quando chegar o momento, o universo
faz-to chegar, sem que precises
de te preocupar. No Reiki, existe
esse princípio: Só por hoje, não te
preocupes.

EA - Só por hoje, e todos os
dias…
JMT - Exatamente. Costumo dizer
que não tenho problemas; tenho
oportunidades para me conhecer
melhor na forma como lido com esses
problemas.

A partir do momento em que olhas
para aquilo a se chama problema
como uma oportunidade, os teus
olhos brilham. Estás a aceitar a
situação, para a transformar.
EA - Como lida com a fama?
JMT - Não tenho noção disso. Claro
que fico muito satisfeito quando o
meu trabalho é reconhecido e alguém
me diz que, por exemplo, o meu livro
o mudou. Mas faço as coisas sem
pensar nisso. Eu procuro chegar às
pessoas com a minha mensagem
e estar disponível para elas. Essa
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história da fama, se existe, não tenho
consciência dela. Não é isso que
busco. Valorizo muito a minha paz e o
meu sossego.
EA - No teu trabalho, em
palestras e workshops, a maioria
do público são mulheres. Porquê?
JMT - Sem querer ofender os
homens… As mulheres são muito
mais sensíveis do que a maioria dos
homens. Também há homens que me
procuram mas, regra geral, têm uma
grande sensibilidade. Entre homens,
existe aquela noção de que se deve
mostrar força, pelo que ficam muito
surpreendidos quando digo que me
dói e que estou triste. Muitas das
mensagens que transmito são sobre
a minha vida. Quando digo que chore,
chore até que esse choro se converta
em alívio, eu também já passei por
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“Nós somos
apenas o veículo
para a cura.
Somos os sininhos
que alertam as
pessoas de que
precisam de se
curar.”

isso. Os homens, efetivamente,
têm muita dificuldade em assumir a
fraqueza e, quando não a assumem,
ficam cada vez mais fracos. Um dia,
quando já não podem mais, recorrem
a uma ajuda silenciosa e discreta. É
muito difícil assumirem ter que pedir
ajuda, que já não sabem o que fazer
com a sua vida…
As mulheres sempre foram a força
mais sensível da natureza. E, quando
se identificam com a mensagem
de alguém, pedem orientação,
que não é mais do que chegar às
conclusões que já sabiam, porque
as reconhecem. Só nunca tiveram
a consciência de que a verdadeira
sabedoria está dentro delas.
EA - Qual é a sua postura em
relação ao Reiki?
JMT - Já estive mais ligado ao Reiki.
Tudo na vida é evolução. O Reiki foi
extremamente importante na minha
vida, há vinte anos. Curou uma
grande depressão e o Reiki ajudoume a aguentar o ritmo e a introduzir
elementos novos na minha vida,
que culminaram, o fim de sete anos
e meio, na saída da SONAE e em
enveredar por esta vida, que começou
por ser terapeuta de Reiki. E foi muito
importante para mim. Nisso não há
dúvida nenhuma. A sensibilidade que
hoje tenho vem daí. A minha evolução
vem daí. Como tudo é evolução e
mudança, hoje estou muito mais
virado para a palavra.

Considero que a palavra e a
energia são a combinação certa.
Quando estás mais energizado, em
equilíbrio energético, tens mais força
para pôr em prática a palavra.
EA - Acredita que é você que faz
a cura?
JMT - Sabe bem que não.
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Nós somos apenas o veículo para a
cura. Somos os sininhos que alertam
as pessoas de que precisam de se
curar.
Ninguém consegue curar ninguém, a
não ser que essa pessoa queira ser
curada. É ela própria que adere à cura
e que encontra os meios para chegar
à cura. Senão não há cura, há perda
de tempo de ambas as partes, e
ilusão. Não podemos mudar ninguém.
Só podemos ajudar, apoiar ou não
apoiar as pessoas no seu processo
de mudança. Posso não concordar
com a mudança que a pessoa está
a efetuar, mas não tenho que intervir
nisso. Nós nunca vamos conseguir
mudar ninguém.
EA - Tem realizado palestras
em escolas, para jovens e
professores…
JMT - Uma das coisas que mais me
fascina é falar com jovens. Eles são
o futuro. Eles é que podem mudar

a mentalidade deste país e deste
mundo. Os pais têm um papel cada
vez mais difícil, porque têm cada vez
menos tempo, andam cada vez mais
stressados, com medo, e transmitem
isso às crianças, que crescem com
medo e na competitividade, que ainda
se julga que são os valores que vão
permitir a sobrevivência. As pessoas
têm que ser alertadas para um outro
lado, o de que todos nós temos um
dom, a capacidade de fazer algo;
que não há vergonha nenhuma se o
meu dom for ser varredor de escadas.
Se me completa, se me faz feliz,
vou fazê-lo! É bom termos dinheiro
e alguma comodidade, desde que
isso tenha a ver connosco e não com
os outros. Eu não vou ter um carro
para mostrar aos outros. Eu terei um
carro por que me diz qualquer coisa.
Tudo fala connosco, quando tem a
mesma vibração que nós e em função
do estado em que estamos. Quanto
mais tu és tu próprio, mais entras
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na vibração da vida, na vibração do
amor; e as coisas falam contigo numa
linguagem muito própria. Naturalmente,
essas coisas fazem parte da tua vida.
Quando tens uma coisa com uma
frequência mais baixa, sabes que a
podes elevar. Senão, vês as coisas
mas não as sentes, porque não têm a
tua frequência.
EA – Os jovens têm dificuldade
em assumir que os pais não
têm preparação para os saber
ouvir? Os professores estão
sensibilizados para desenvolver
neles essa potencialidade?
JMT – Não podemos esquecer
que os professores também são
seres humanos e que estão a ser
pressionados de uma forma incrível.
Em alguns casos, deixam de ter
vida particular e chegam a casa sem
paciência para os próprios filhos,
quanto mais para os alunos. Tudo isto
requeria uma grande mudança. Mas
a mudança tem também a ver com a
forma como os professores encaram
os alunos. Se olhar para um aluno
como o castigo que tem que suportar
todos os dias, é isso que lhes vai
transmitir. Os miúdos já vêm de casa
com o medo de que o próprio pai
não o ouve. Na palestra na escola de
Fiães, os alunos sentiram-se cativados
por mim porque sentiram que os ouvia
e entendia. Queixavam-se que os
pais não os ouviam, apenas queriam
que estudassem, que se portassem

bem, que não havia diálogo. Mas
também temos que compreender os
pais, que estão saturados de dizer
sim, sim, sim. E estão exaustos de
fazer algo que não tem nada a ver
com eles, a viver para ganhar a vida
e não para construir uma vida, e
chegam a casa sem paciência. O que
podemos, então, começar a mudar?
A forma como as crianças estão a ser
sensibilizadas, não indo contra os pais,
mas servindo de complemento. Por
isso, é importante também o contacto
com os pais e com os professores.
Senão, os alunos chegam a casa e
comunicam: “Eu sou especial! Vou
mudar de curso!” Os pais dizem logo
que estão malucos e que vão estudar.
E eles sentem-se incompreendidos
e revoltados. E chamam à atenção.
Como? Através da forma como se
comportam, se vestem, formando
gangues... E os professores também,
quando se irritam.
EA – Já editou três livros.
Acha que estão a transmitir a
mensagem que desejou?
JMT – Quando li o primeiro livro,
apeteceu-me acrescentar coisas;
no segundo, igual; e até no terceiro.
Já nem os leio, porque dá-me a
sensação de que falta qualquer coisa.
Mas a mensagem continua lá. A minha
evolução é que olha para eles de uma
forma diferente. Tenho consciência de
que há pessoas que os leem e que as
tocou.

EA – Está a preparar mais algum?
JMT – Sim. Uma compilação de
todos os textos que tenho publicado
no Facebook. É a minha essência,
à qual me entrego, que têm alguma
aceitação e com as quais as pessoas
se identificam. Estamos a apontar a
publicação para novembro.
EA – O que é ser espiritual?
JMT – Ser espiritual é estar no meu
caminho e conhecer-me cada vez
melhor. Um ser espiritual é aquele que
está no seu propósito, seja ele qual
for. Assim, estás conectado com o teu
espírito, logo, és espiritual.
EA – Que mensagem gostaria de
deixar?
JMT – Acreditem em vocês e nas
vossas capacidades. Percebam
que a verdadeira sabedoria está
dentro de vocês. Basta escutaremse. Ir dentro de nós não é nada de
transcendental. É sermos honestos
connosco próprios, olhar para as
situações e dizer: “Esquece os outros.
O que farias, se não tivesses medo,
se não esperasses a aprovação dos
outros?” Assim, estás a ligar-te a ti
próprio, à tua essência, e respondes
às perguntas em função disso. Tomem
as vossas decisões. Confiem em
vocês. Escolham vocês. Assim, vão
ter as rédeas da vossa vida, não as
vão entregar a alguém.

CONSULTAS DE LIFE COACHING
COM JOSÉ MICARD TEIXEIRA

O Life Coaching é a oportunidade de tornares
a tua Vida algo realmente gratificante!

Marcações e informações:
918 180 769 . 932 604 596 . mdkm@netcabo.pt
Ovar (a 30 min. do Porto e Aveiro)
De segunda a sábado, 10h-13h / 14h-20h
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Maria Flávia
de Monsaraz

Maria Flávia de Monsaraz formou-se em Escultura
na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Foi
bolseira da fundação Calouste Gulbenkian, tendo
feito um estágio em Paris, na Escola Superior de
Artes Decorativas. Durante quinze anos, dedicouse inteiramente a um novo tipo de tapeçaria, a
“Nova Tapeçaria”, de que foi pioneira em Portugal.
Estuda Astrologia há 36 anos.
Com o tempo, este conhecimento foi-se
afirmando como algo cada vez mais significativo,
impondo-se a opção de trocar a tapeçaria por
uma adesão total ao ensino da Linguagem
Sagrada que é a Astrologia.
Em 1987 funda o Quíron, Centro Português
de Astrologia. Atende pessoas diariamente,
orientando-as para o possível auto conhecimento
das suas Vidas, como Projeto Maior.
“A linguagem da Nova Era é uma linguagem
que pressupõe o entendimento das Leis que
regem o comportamento das energias. A Ciência
Esotérica ensina que este entendimento se deve
à ação do 7º raio, o raio que atualmente “baixa”
sobre o Planeta. Todo o Universo se traduz em
jogos de energias, ondas, partículas, interações
vibratórias… As ondas mais rápidas, as “altas
frequências” manifestam-se como Luz, as mais
(…)
Ainda nos encontramos “prisioneiros” de uma
“barreira lunar” a ultrapassar e denunciar. A
barreira do Ego, a barreira do Medo, que ainda
nos mantém separados e Solitários… toda a
Saudade é metafísica… ela é a grande nostalgia
da “Casa do Pai”…
Daí ela ser tão portuguesa, embora ainda
confundida com relações passionais. Na
realidade, toda a Saudade é a dor da Alma…
lembrada e esquecida de Deus… (…)
Hoje, ninguém é capaz de morrer por coisa
nenhuma… morrer, como forma simbólica de
dizer: entregar-se a uma Causa Maior, de Alma e
Coração…”
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José
Trigueirinho
Netto

Filósofo espiritualista, caminha com equilíbrio
numa linha tênue entre os mundos internos e o
externo.
Como um ser que se antecipa à sua época,
Trigueirinho abre estimulantes possibilidades aos
que aspiram a uma vida mais ampla.
É autor de 77 livros, com cerca de dois milhões
de exemplares publicados originalmente em
português.
Além dos livros, Trigueirinho compartilha a sua
mensagem em palestras semanais que vêm
sendo gravadas ao vivo, organizadas em séries e
publicações.
Desde 1987, ano da fundação do centro espiritual
Figueira, situado no interior do estado de Minas
Gerais, Brasil, onde trabalha em regime de tempo
integral, Trigueirinho regista interações com o
mundo invisível e procura transmitir essa vivência
nas suas palestras.
A instrução que transmite não pertence a
nenhuma religião ou seita, nem a denominação
alguma, demonstra, antes, profundo respeito
pela busca alheia e pelas inúmeras formas de
expressar a verdade.
Em “O surgimento de uma nova humanidade”,
Trigueirinho afirma que, logo que terminar a
partida dos seres involuídos ou atrasados, a
terra será ocupada pelos filhos do Pastor, uma
humanidade nova que, com fé, aguarda o dia de
descer ao nosso planeta. Esses novos homens
trazem um profundo desejo de servir; estão
em oração, sempre elevados a uma fonte-luz e
acham-se prontos para o novo ciclo. São dotados
de novo código genético, livres da lei do Karma
humano e material. Existem seres superiores
andróginos (com bivalência sexual). Constituem a
Hierarquia. Entre eles não há matrimónio.”
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A visão esotérica
do universo
A visão esotérica do universo
e do ser humano assenta nos
pressupostos fundamentais de que o
homem é um centro de consciência
(espírito / mónada), que evolui
associado a corpos materiais; e
que todos os seres que habitam o
universo estão submetidos a três leis
fundamentais:
- a Lei da Evolução, que refere que
os seres se desenvolvem através de
uma aprendizagem progressiva sobre
a sua natureza última e os objetivos da
existência, sua e do universo;
- a Lei do Karma/Dharma, que
sugere que, ao longo da sua evolução,
os seres assumem, progressivamente,
certas responsabilidades e cumprem
determinado número e tipo de tarefas;
- a Lei da Reencarnação, que
ensina que o processo evolutivo se
desenvolve através da encarnação
em corpos materiais, que permitem
a realização e a aprendizagem de
uma multiplicidade de experiências de
natureza muito diversa.

José Aleixo Caldas
2263josecaldas2263@gmail.com

Nesta perspetiva,
todas as civilizações e
culturas humanas, das
mais remotas às mais
magníficas, mais não
são do que espaços de
aprendizagem, onde as
mónadas desenvolvem
uma infinidade de
experiências materiais,
afetivas, intelectuais,
morais e espirituais.
O esoterismo também nos ensina
que, de um ponto de vista global,
a evolução da consciência das
mónadas encarnadas (nós) se
processa em três etapas principais: a
coletivista, a individualista e a holística.
Na etapa coletivista, é dada uma
particular importância aos grupos
políticos, religiosos e étnicos em
que os seres se inserem. O valor
do indivíduo depende da sua
conformação total aos valores e regras
do grupo. O indivíduo per si não existe,
a não ser através de uma submissão
total às normas do coletivo. Esta
perspetiva dominou as sociedades
humanas conhecidas, desde o
Paleolítico até ao Renascimento. Ainda
hoje é bem visível nos sectarismos
religiosos, culturais e nacionalistas que
afligem os nossos tempos.
No Renascimento, emergiu uma
nova etapa de consciência, o
Individualismo.
Aqui, é concedido ao indivíduo
um valor e uma dignidade
intrínsecas, assentes na inteligência
e na consciência moral, que não

dependem da sua pertença grupal,
mas da sua criatividade e da sua
contribuição pessoal para o bem estar
e o progresso do coletivo.
Infelizmente, durante a última geração,
este individualismo sofreu uma deriva
hedonista e materialista que o tornou
irreconhecível, transformando-se num
egoísmo caprichoso e autista, que
encerrou os indivíduos nas suas taras
e instintos básicos, sem qualquer
preocupação pelo coletivo e pelas
consequências danosas das suas
ações e opções.
A etapa holística, que se deixa
adivinhar pela emergência de
um conjunto de valores e grupos
ecológicos, cívicos e espiritualistas,
aceita a dignidade do Individualismo,
mas vai mais longe. Considera que
nenhum ser vive isolado, mas que
todos fazem parte dum vasto coletivo
cósmico cujas leis, princípios e
objetivos devem ser conhecidos e
respeitados, pois é neles que radica a
sua própria natureza. Ser plenamente
humano significa descobrir que a sua
natureza última, que coincide com a
do universo, pode ser resumida em
duas palavras chave: Paz e Harmonia.
Ao assumir-se como parte de um
Todo indiviso, o indivíduo descobre,
progressivamente, que a sua felicidade
depende da sua integração voluntária
e consciente nas regras que gerem
esse Todo. No decurso desse
exercício de auto descoberta, que
é, afinal, o objetivo final da evolução
humana, o homem apercebe-se que a
prática do Altruísmo, da Compaixão e
do Desapego são a resposta definitiva
à busca milenar da humanidade. São
eles o alicerce da Nova Consciência
que desponta.
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ESPAÇO ABERTO

39

Natureza
A melhor farmácia do mundo

Tilde Carneiro
919050797
Cursos e Worshops de alimentação saudável.

A Natureza é, sem dúvida, a
melhor farmácia do mundo. Para cada
mal (doença ou carência), ela tem
sempre o remédio indicado. Todos os
povos ditos primitivos sabem-no muito
bem.
Nas comunidades que vivem mais
integradas e em harmonia com a
Natureza, as crianças começam,
desde os primeiros anos de vida,
a observar e a desvendar todos os
segredos contidos no meio que as
rodeia.

Qualquer pessoa que
vive no campo e em
contacto com a terra
desenvolve a capacidade
de sentir, de perceber a
maravilhosa panaceia de
remédios naturais que
está ao seu alcance.
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Quando algo não está bem, em vez
de correr para a farmácia e desatar a
consumir químicos que a intoxicam,
ela é capaz de, tranquilamente,
assumir o seu próprio tratamento,
valendo-se da utilização de produtos
da horta e do pomar.
Os remédios da farmácia atuam
depressa e as melhoras costumam
ser rápidas, mas também causam
também estragos, alguns irreparáveis.
Cada um de nós, que atingiu um
certo grau de consciência, sabe
que é o responsável por manter e
melhorar a qualidade da sua energia.
Para isso, nada melhor do que tentar
sintonizar com a (mãe) Terra e ter
acesso aos seus frutos que, não só
nos alimentam, como nos fortalecem
e protegem contra males e doenças
e até nos curam. Uma mãe cuida
sempre dos seus filhos.

Recentemente, dei-me conta
da semelhança que existe
entre alguns frutos e certos
orgãos do corpo humano.

Ao olhar uma noz e perceber o quão
se parece com um cérebro, algo
se acendeu e iluminou na minha
consciência. Provavelmente, este
fruto teria propriedades benéficas
para o funcionamento do cérebro.
Investigando, aprendi que as nozes
são ótimas para o desenvolvimento
de alguns neurotransmissores no
cérebro. Achei esta correspondência
maravilhosa...
O tomate, por exemplo. É vermelho e
tem quatro compartimentos como o
coração. Está carregado de licopeno,
super alimento para o sangue e o
coração.
A batata doce lembra o pâncreas.
É muito boa para regular o índice
glicémico dos diabéticos.
A laranja e a toranja assemelham-se
às glândulas mamárias das mulheres
e promovem o fluxo da circulação
linfática dentro das mesmas.

Os figos, cheios de sementes,
nascem e crescem pendurados aos
pares e parecem testículos. Eles
ajudam à mobilidade do esperma
masculino e fazem aumentar a
contagem de espermatozóides,
impedindo a infertilidade masculina.
A forma de um abacate, de uma pêra
ou de uma beringela é muito parecida
com a do útero feminino. Todos
eles beneficiam a saúde e o bom
funcionamento tanto do útero como
do seu colo.
Uma fatia de cenoura... Se a
observarmos com atenção, ela vai
lembrar-nos um olho humano com
pupila, íris e linhas radiais. E a ciência
confirma que a cenoura ajuda no seu
bom funcionamento, ao otimizar o
fluxo de sangue.
Poderíamos enunciar muitos outros
frutos. Na verdade, o desafio na busca
da saúde e do bem estar é encontrar

a sintonia com a Natureza, com a vida
em que estamos inseridos. A chave
é essa disponibilidade para entender
que não é necessário mergulharmos
ansiosamente num labirinto de
informação, que nos leva muitas vezes
à confusão mental.
Se nos mantivermos centrados
e serenamente atentos, tanto a
nós próprios, quanto a tudo o que
está ao nosso alcance, facilmente
descobriremos o acesso à mais
preciosa informação; aquela aonde
nos leva o nosso natural sentido de
orientação.
Eu acredito que a vida põe ao
nosso dispor tudo quanto nos é
necessário. E gosto de abrir-me a
essa abundância; de a respirar, de
a absorver; de deixar-me impregnar
por ela e levá-la a todo o meu Ser,
para, em seguida, a devolver à Vida,
amplificada pela minha gratidão.
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– ENTREVISTA –

Medicinas de mãos dadas
Em tempo de cada vez mais união e numa época de tantas mudanças a
todos os níveis, as medicinas alternativas conquistam o seu cantinho ao sol e
com uma adesão galopante. Têm, efetivamente, feito furor e com resultados
demonstrados, pelo que merecem uma abordagem terapêutica mais séria, por
parte de todos. E digo todos, sem exceção, incluindo as classes de profissionais
de saúde.

Hoje em dia, já não são vistas como coisas orientais e
transcendais mas, comprovadamente, como uma alternativa
efetiva na cura de inúmeras patologias.
Ao longo de nove anos de experiência,
tenho observado este processo de
preferência crescente por métodos
menos invasivos, que proporcionam
grande satisfação aos pacientes,
ganhando fãs no mundo ocidental,
mais particularmente na realidade
portuguesa, pela sua natureza simples,
de proximidade e abertura perante os
pacientes.
No seguimento desta realidade, tenho
cada vez mais pacientes da classe
médica que procuram nesta medicina
uma abordagem diferente, que não
é mais do que um reencontro com a
base e a essência da cura e autocura, pela ação natural das plantas, do
toque e o do equilíbrio energético.
Maria José Pinho, médica de Medicina
Familiar, com 25 anos de experiência,
deu a sua opinião, como profissional
de saúde, sobre o tema “o que as
medicinas alternativas têm para auxiliar
a classe médica”.

Rui Pinto
Terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa
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(Rui Pinto) RP - Conhece as
medicinas ditas alternativas?
(Maria José Pinho) MJP - Como
a maiorias das pessoas, conheço
muito pouco sobre as mesmas, mas
é necessário uma maior divulgação
credível, porque a que existe ainda é
muito limitada.
RP - Como as vê, como as sente,
no contexto atual da medicina
convencional?
MJP - No contexto presente, vejo-as,
cada vez mais, como fortes aliadas da
medicina convencional. Para mim, têm
uma forte componente de utilidade
e efetividade. No entanto, tudo leva
o seu tempo para se implementar e
ganhar a sua posição social.
RP - Como se podem interligar
com a medicina convencional?
MJP - As medicinas alternativas
podem auxiliar a medicina convencional
de uma forma positiva. Elas possuem
um conhecimento milenar, que é
certamente uma mais valia para os
pacientes e para a nossa saúde e bem
estar. Seria interessante, esta troca de
experiências e conhecimentos. Existe
aqui, no Porto, um curso de Medicina
Tradicional Chinesa, lecionado onde
me formei, no Instituto de Ciências
Biomédicas do Porto.

– ENTREVISTA –

As medicinas alternativas podem auxiliar a medicina
convencional de uma forma positiva. Elas possuem um
conhecimento milenar, que é certamente uma mais valia
para os pacientes e para a nossa saúde e bem estar.

RP - Já experimentou? Quer
comentar o que sentiu?
MJP - Sim, já experimentei algumas
técnicas, como a acupuntura,
shiatsu, e a massagem ayurvédica
e tenho uma ótima opinião sobre as
mesmas. Lembro-me, claramente,
de que, quando saia da massagem
ayurvédica, sentia-me levitar, uma
sensação de leveza...
RP - Como médica, quais as
necessidades físicas ou emocionais
que as medicinas alternativas
podem proporcionar-lhe?
MJP - Como médicos, temos
também os nossos processos de
escape, tanto no plano físico como
emocional. Por isso, não se trata de
uma necessidade específica, mas
sim de um complemento e de uma
maneira diferente de tratar certas
patologias.
RP – Recomendaria, ou já
recomendou, alguma técnica das
medicinas alternativas ao seus
pacientes, amigos ou familiar?
MJP - Já recomendei e continuo a
recomendar, com bons resultados.

RP - As pessoas aceitam essa
orientação?
MJP - Aceitam, embora exista
um entrave na questão financeira,
porque os tratamentos não são
comparticipados pelo Sistema
Nacional de Saúde. Mas é um facto
que as pessoas se sentem bem e,
apesar de terem de pagar por inteiro
do seu bolso, vão uma primeira vez
e repetem os tratamentos, voltam a
procurar as terapias.
RP - Que terapia já recomendou?
MJP - Já recomendei a acupuntura
que, em termos de analgesia, tem
muitos bons resultados, assim como
as técnicas de massagem ayurvédica,
shiatsu e mesmo as de relaxamento,
que são importantes para controlo
de stress. Recomendo-as, muitas
vezes, para controlo de contraturas
que não cedem facilmente e dão bons
resultados.

RP - Pessoalmente, quais as
terapias ou técnicas com que mais
se identifica?
MJP - Dependendo daquilo que
procuro, adequo as terapias àquilo
de que necessito em cada altura.
Se preciso de uma analgesia
localizada, procuro a acupuntura; se
preciso de relaxamento ou aumento
de elasticidade articular, procuro a
massagem ayurvédica; se tenho
uma questão muscular, então posso
procurar uma massagem shiatsu. Mas,
para isso, confio também naquilo que
os terapeutas recomendam e acham
que terá mais efeito na situação.
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RP - Para questões emocionais,
que ajudas vê nas medicinas
alternativas?
MJP - Hoje em dia, o stress é cada
vez maior! O ritmo de vida tornase alucinante e as massagens são
uma quebra no fim de cada dia. É
um bocadinho em que as pessoas
se encontram consigo mesmas,
conseguem relaxar e sair dali bem e,
por vezes, sozinhas; outras vezes,
são uma forma complementar
muito importante aos processos
terapêuticos.
RP - O que pensa da legislação
existente? Qual será o futuro dos
terapeutas formados?
MJP - Desconheço se existe ou não
alguma legislação. No entanto, acho
que não devemos ficar de costas
voltadas; o futuro é de mãos dadas
e temos que criar essa legislação, se
não existir.

RP - Como terapeuta, não vejo
essas mãos dadas para já.
Existem demasiados grupos de
pressão instalados.
MJP - Imagino que essas situações
existam, mas, hoje em dia, não será
tanto assim.
RP - Os médicos consideram os
terapeutas como uma ameaça?
MJP - Hoje em dia já não é bem
assim, para além de que não
podemos imaginar que seja só como
nós médicos fazemos. Temos que
estar abertos a outras técnicas e a
outras vertentes de tratamento.
RP – Dentro da sua área, acha que
existe muita gente a pensar dessa
maneira, aberta a esta realidade?
MJP – Acho que sim, muita gente,
cada vez mais. Penso que devem
investir bastante nestas camadas de
jovens médicos.

RP – E como será a melhor
maneira de chegar a eles?
MJP - Com ações de formação,
cursos, ações de sensibilização, para
saberem o suficiente para aconselhar,
para encaminhar, para saber o que
pode estar indicado para determinada
situação e encaminhar para quem
sabe. O facto de estarmos de mãos
dadas não implica os médicos
saberem desse tipo de medicina.
RP - Mas nota-se que os médicos
também querem saber fazer as
terapias.
MJP - Sim, podem ser opções de
determinados profissionais e é um
facto que existem médicos a fazer
cursos completos de Medicina
Tradicional Chinesa.

“…o futuro é de mãos dadas e temos que
criar essa legislação, se não existir.…”
“Temos que estar abertos
a outras técnicas
e a outras vertentes
de tratamento.”
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Auditório Casa Paroquial de Ramalde

A batalha não está perdida
para ninguém, a batalha
vai ser ganha pelos doentes,
que precisam das terapias.
O ponto de equilíbrio vai ser
encontrado, como em todas
as coisas.
RP - Mas é também um facto que existem
muitos cursos de fim de semana.
MJP - E isso está errado. Com pequenas
formações, as pessoas acabam por
descredibilizar as áreas das terapias e as
técnicas.
RP - Por isso é que eu acho que as
alterações não vão ser fáceis.
MJP - Não lhe digo que as coisas vão ser
fáceis e rápidas, mas é um caminho que tem
que ser feito e vai certamente ser feito.
RP – Como costumam dizer certos
terapeutas, esta batalha está perdida
por parte da classe médica, porque os
resultados estão ai.
MJP - A batalha não está perdida para
ninguém, a batalha vai ser ganha pelos
doentes, que precisam das terapias. O ponto
de equilíbrio vai ser encontrado, como em
todas as coisas. As técnicas vão afirmar-se
aqui, como aconteceu noutros países, onde
já têm história e anos de reconhecimento.
Por isso, e mais uma vez digo que vão ser
complementares e não antagónicas às
técnicas clássicas. Irá demorar algum tempo,
certamente.

26 e 27 de Maio de 2012

Tratamento
da

Humana e Veterinária

Presidente de honra
Prof. Dr. Pinto da Costa
Oradores
Prof. Dr. António Marcos
Dr. Wu Qi
Dr. Américo Moreira
Dra. Ana Moreira
Dr. Assis Costa
Dr. Carlos Amil
Dra. Clarice Peres
Dra. Esperança Pandé

Dr. José Costa
Dr. Larry Ibarra
Dra. Margarida Reis
Dra. Mercè Giménez
Dra. Paula Cavalheiro
Dra. Raquel Costa
Dra. Verena Willms
Dr. Victor Mora

RP - No entanto, volto a frisar que o futuro
destes terapeutas está condicionado por
uma legislação alinhavada pela ordem dos
médicos, que não me parece indicada.
MJP - A legislação vai dar proteção legal aos
terapeutas, que não existia, para, de uma
forma estruturada e reconhecida, terem a
vossa actividade mais segura.

Apoio e presença
da revista:
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Equilíbrio Avesa
Ave ou Salve – cumprimento; Sa
- divino em sânscrito; Avesa - juntos,
numa palavra, que pode definir-se
como a saudação ao divino que há
em mim.

Marta Lima
Hipnoterapeuta Alquímica
limarta@gmail.com
http://bastoesegipcios.wordpress.com/equibrio-avesa/
www.escoladeyoga.pt
934 257 464
www.nascimentoconsciente.com (em construção)
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Avesa proporciona
cura, assim como
desenvolvimento
espiritual. Ao oferecer
um alinhamento com
a energia da alma,
permite-nos acordar o
divino que há em nós.
Somos encorajados a conectar-nos
com o nosso Eu Superior e a pedirlhe orientação, compreendendo
como largar o medo e confiar em nós

próprios; a tornar-nos Mestres de
nós mesmos, permitindo que o divino
trabalhe através de nós e nos assista
na realização de escolhas alinhadas
com o propósito da nossa alma,
movendo-nos de acordo com o fluxo
da sua expressão única e autêntica.
O equilíbrio Avesa é um realinhamento
energético, que nos conduz a um
estado vibracional mais elevado,
fazendo com que a energia flua mais
facilmente. Esse fluxo de energia
estimula o sistema imunitário e
promove a limpeza e o equilíbrio
dos chacras, transportando-nos
para estados de consciência
mais elevados, à paz interior e à
completude.
É realizado enquanto estamos
deitados numa marquesa ou no chão.

Podemos relaxar completamente,
ao mesmo tempo que mantemos
na mente uma intenção específica.
Durante a sessão, é criado um campo
de energia quântica à volta do corpo
físico, permitindo que a cura aconteça.
Esse campo atua para além do tempo
e do espaço e providencia uma
maravilhosa reconexão com a energia
da alma.

Quanto mais
permitirmos que a alma
se manifeste, melhor
nos sentimos física,
emocional, mental e
espiritualmente.
Em cada sessão de equilíbrio Avesa, a
energia do Eu Autêntico torna-se mais
familiar e mais disponível.
Na minha experiência, durante o
equilíbrio Avesa atinjo um estado de
relaxamento, em que me sinto amada
incondicionalmente, e sou orientada
a lembrar e a ancorar este sentimento
maravilhoso, de forma a poder voltar
a ele sempre que se apresentarem
situações complicadas no quotidiano.
Através da respiração Avesa, posso
facilmente relembrar e novamente
aceder a este estado de calma e paz
vivido durante a sessão. Ao mesmo
tempo, liberto-me do que já não serve
o meu bem superior.
Quando fiz a formação Practitioner
Avesa, senti-me totalmente atraída
por esta energia e soube que queria
facilitar este processo a outros.
Contudo, ela não existe apenas para
quem pretenda ser terapeuta, mas

Na foto, os Practitioners Avesa:
Evelyne Praxl (à direita)
Professora de Yoga
e Diretora da Escola de Yoga
- Foz
Marta Lima (ao centro)
Hipnoterapeuta Alquimica
Rita Vargas (à esquerda)
Terapeuta de Reiki

para todos os que se interessem
por autodesenvolvimento. A energia
é incrível e são ensinadas práticas
yogicas arcangélicas, que o ajudarão
na vida diária.
Se já é terapeuta, pode facilmente
incorporar a energia Avesa na sua
prática, ampliando a sua intenção de
cura. Enquanto practitioner Avesa, é
também guiado a trabalhar nos seus
próprios desafios pessoais, algo
fundamental se quer prestar apoio a
outras pessoas.
Na Escola de Yoga da Foz, no Porto,
três terapeutas colocam a energia
Avesa ao seu serviço. Uma sessão
tem a duração de aproximadamente
40 minutos, sendo utilizados bastões
egípcios, pirâmides, diapasões
e toning. As sessões podem ser
realizadas presencialmente ou à
distância.
Brevemente, será organizada nova
formação de Practitioner Avesa e outra
de Medical Intuitive.

Testemunho
Inicialmente, senti-me envolvida no
campo de forças entre as pirâmides
e percecionei uma força no chacra
da coroa. Mais tarde, senti um
formigueiro no primeiro chacra e
algo forte no segundo. À medida que
subia pelos chacras, ia sentindo no
meu corpo os símbolos que estavam
a ser desenhados com a pirâmide,
vinte centímetros acima de mim. A
certa altura, senti a minha garganta
completamente bloqueada. Nesse
momento, senti o quanto a respiração
Avesa me ajudou a expelir essa
sensação. A vibração dos diapasões
espalhou-se pelo meu corpo e ouvi o
som de tempos distantes e místicos,
que vinham da respiração Avesa do
terapeuta...
Foi, sem dúvida, uma experiência
poderosa, muito relaxante e de
profunda conexão. Grata!
Filipa Júlio, Porto
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Eckhart Tolle

Pseudónimo de Ulrich Tolle (Alemanha, onde
nasceu e viveu até aos 13 anos), é professor de
espiritualidade contemporâneo, considerado
mestre e conselheiro espiritual.
Depois de se formar na Universidade de
Londres, tornou-se pesquisador e supervisor da
Universidade de Cambridge.
Quando tinha 29 anos, uma profunda
transformação espiritual dissolveu sua antiga
identidade e mudou o curso de sua vida de forma
radical. Os anos seguintes foram dedicados ao
entendimento, à integração e ao aprofundamento
desta transformação, que marcou o início de uma
intensa jornada interior.
As influências no seu livro “O Poder do Agora”
são as escritas de Meister Eckhart, Advaita
Vedanta, “Um Curso Em Milagres” e o Lin-chi
de Budismo Zen (Rinzai), uma “alquimia interior”
descrita em religiões do médio oriente. O livro
também interpreta declarações de Jesus,
da Bíblia, e o apelo ao estado de graça, pela
misericórdia divina, descrita pelo apóstolo Paulo
nas suas cartas. O seu último bestseller foi “A
New Earth” conhecido também por “O Despertar
de uma Nova Consciência”.
Eckhart Tolle não está alinhado com qualquer
religião particular ou tradição. Apresenta uma
profunda introspeção de Psicologia Transpessoal,
como livre pensador.
“O reino da Consciência é muito mais vasto do
que o pensamento pode compreender. Quando
já não acreditarmos em tudo o que pensamos,
saímos do pensamento e vemos claramente que o
pensador não é quem Somos”.
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Feng Shui
O equilíbrio
da energia vital
Hoje em dia, torna-se cada
vez mais emergente a utilização do
Feng Shui, enquanto técnica de
harmonização dos espaços exteriores
e interiores dos imóveis. Neste artigo
pretendemos dar algumas dicas que
poderão ajudar na reorganização da
sua casa ou apartamento, ao nível dos
seus compartimentos.

Feng Shui
significa,
literalmente,
Vento e Água duas formas de
energia vital,
uma invisível e
outra visível, de
que os seres vivos
dependem para
existir.

Helena Conde
Departamento de Pós-Graduação e Investigação do
Instituto Português de Naturologia
Bibliografia
Chen, Chao-Hsiu (2000). Feng Shui da Casa e do
Jardim. Editora Pergaminho, Lisboa.
Moran, Elizabeth; YU, Joseph & BIKTASHEV, Val
(2002). The Complete Idiot`s Guide to Feng Shui 2ª edição. Editora Alpha Books, Indianapolis.
Too, LILLIAN (2004). A enciclopédia ilustrada do
Feng Shui. Editores Quimera.

Qi é o seu conceito chave, pois
existe em tudo e em toda a parte.
A melhor tradução possível de Qi é
“energia”. É a energia vital que permite
a vida humana; é a base e a força da
natureza.
No Feng Shui considera-se o Sheng
Qi: o Qi saudável e equilibrado, que
flui de forma lenta e ondulante, torna a
terra fértil, e transforma os lugares em
locais agradáveis para se viver.
O Qi compõe-se de duas polaridades
- Yin e Yang -, que são opostas e
complementares.

Há ambientes onde deve
haver predomínio de energia
Yang, como em locais de
trabalho e salas de estar; em
ambientes como em quartos
de dormir, a energia Yin é
privilegiada.
Genericamente, um ambiente Yang
Qi é um lugar ativo, iluminado, com
movimento significativo; um ambiente
com Yin Qi é um lugar tranquilo, mais
escuro, com pouco movimento.

Foi desenvolvido pelos chineses,
através da observação, ao longo de
séculos, dos efeitos das forças do
Universo sobre os seres humanos.
Observando a natureza e os seus
ciclos, tentaram compreender os seus
efeitos nos ambientes humanos e nos
próprios seres humanos.
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Para os chineses, era auspicioso um lugar que
estivesse protegido por uma montanha nas suas
costas (Tartaruga), com duas colinas laterais
(Dragão e Tigre), com um espaço à frente, aberto,
com água corrente e armazenada (Fénix).

Organização dos espaços
interiores - Escola da Forma
A Escola da Forma está associada
ao conceito dos Quatro Animais
Celestiais: Tartaruga, Dragão, Tigre
e Fénix. Para os chineses, era
auspicioso um lugar que estivesse
protegido por uma montanha nas
suas costas (Tartaruga), com duas
colinas laterais (Dragão e Tigre), com
um espaço à frente, aberto, com água
corrente e armazenada (Fénix).
Tais condições permitiriam a obtenção
de proteção, garantiam produção
eficaz e, consequentemente,
prosperidade.
O mesmo conceito aplica-se aos
interiores, devendo o nosso corpo,
tanto a dormir como a trabalhar,
respeitar esta proteção dos Animais
Celestiais, através da colocação
adequada dos móveis e dos objetos
nos compartimentos.
Porta de Entrada
A porta é a boca energética da
casa. É por ela que uma quantidade
significativa de Qi a vai nutrir, no seu
interior. Deve ter tamanho proporcional
à construção e ser maior do que a
porta dos fundos. Deve ainda ser
bem visível, ter um bom acesso e
não estar alinhada com porta traseira.
Não devem ser colocadas árvores ou
postes de eletricidade ou de telefone à
sua frente, obstruindo-a.
Janelas
Tal como a porta, as janelas são locais
de entrada de Qi nutritivo. Devem ter
um tamanho harmonioso, em acordo
com o resto da casa, e a sua relação
com as portas deve ser de uma porta
52
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para três janelas. Devem ter cortinas,
de modo a mediar a entrada de
energia. Por exemplo, num quarto, são
importantes para controlar o excesso
de Qi luminoso, de modo a garantir um
ambiente Yin.
Hall de entrada
O hall deve ser amplo, bem iluminado
e acolhedor, convidativo a entrar.
Deve estar despejado de obstáculos,
tais como excesso de móveis e de
objetos. Deve-se evitar recantos
apertados, de maneira a evitar Qi
estagnado à entrada da casa.
Sala de Estar e Jantar
As salas de estar e de jantar são locais
de energia Yang. Ali, os sofás devem
ter encosto para uma parede e nunca
se apresentarem de costas para a
porta. Deve-se ter controlo visual
sobre todo o espaço. Os móveis
devem ter esquinas arredondadas,
sobretudo as mesas, e ter proporções
harmoniosas com o ambiente da sala,
nunca sobrecarregando o espaço, de
forma a obter-se um bom fluxo de Qi.
As cores devem ser vivas e alegres.
Cozinha
Na cozinha, a porta não deve estar
alinhada com a porta principal. Não é
aconselhável que o fogão seja visto
por quem entra na casa pela porta
da frente e, ao cozinhar, deve haver
controlo visual da porta. O fogão e o
lava-loiça devem estar separados. O
centro deve estar livre de qualquer
móvel ou objeto.
A cozinha não deve dar acesso direto
à sala ou aos quartos.

Quartos
Os quartos são compartimentos
muito importantes, devido ao tempo
despendido nos mesmos, em
repouso. É um espaço de energia
Yin, que convida ao relaxamento e à
renovação. Deve apresentar janela e
haver controlo visual da mesma, assim
como da porta, e não devem estar
alinhadas. A porta do quarto não deve
dar para a porta de outro quarto, para
a porta de casas de banho ou para a
porta da cozinha
A cabeceira deve estar apoiada numa
parede sólida e não é aconselhável
colocar-lhe estantes. A cama não deve
estar sob uma janela, assim como
não se deve colocar espelhos na sua
frente, atrás ou no teto. Não deve ter
uma viga sobre si e os seus pés não
devem estar alinhadas com a porta.
Nestes compartimentos, deve evitar-se
a colocação de aparelhos elétricos.
A iluminação deve ser suave, assim
como as cores, que podem ainda ser
neutras ou mais escuras.
Casa de Banho
As casas de banho não devem estar
no centro da casa, frente à porta
principal ou frente à cozinha. A porta
deve estar sempre fechada, para
evitar que prejudique as energias dos
habitantes e do resto da casa. Ao
abrir a porta da casa de banho, não
se deve ver de imediato a sanita. Esta
deveria estar, de preferência, isolada
do resto da casa de banho (por
exemplo, num sub-compartimento).
A casa de banho não deve ter
excessos decorativos.

Escritório
No escritório, deve ter-se em conta
a disposição dos quatro animais
celestiais, tanto ao nível do escritório
em casa, como o local de trabalho.
A posição ideal para uma mesa de
trabalho é aquela em que é possível
ver a porta de entrada, sem estar
exatamente frente a ela. Deve evitar
sentar-se diretamente frente a uma
porta. Aí, o fluxo de energia é muito
acelerado e pode causar falta de
concentração e até problemas de
saúde. Se não for possível mudar a
mesa de local, coloque algum tipo de
anteparo entre a mesa e a porta. Deve
também evitar sentar-se de costas
para a entrada da sala. As costas
devem estar sempre protegidas por
uma parede, divisória ou uma estante.
Pelo mesmo motivo, é desfavorável
sentar-se de costas para uma janela.
Neste caso, pode manter-se a cortina
fechada.
Neste local, proteja-se de esquinas de
pilares, paredes e estantes apontando
na sua direção. Pode desviar o fluxo
acelerado de energia com a colocação
de algum objeto, como uma planta
ou uma escultura, ou então mudar a
posição da mesa.
Deve evitar permanecer em baixo de
vigas aparentes no teto, pois pode
causar dores de cabeça e prejudicar a
criatividade - a irregularidade de alturas
no teto desvia o fluxo de energia para
baixo, causando opressão.
O local deve receber luz natural; a luz
artificial deve ser clara, porém, suave,
através de iluminação indireta.
O formato da sala deve ser regular,
evitando-se formatos irregulares, com
esquinas e diagonais.
MAI/JUN’12

ESPAÇO ABERTO

53

AROMATERAPIA
O poder dos óleos essenciais
A Aromaterapia assenta no princípio elevado de ajudar o ser
humano a redescobrir a saúde, encaminhando cada indivíduo
num processo de autocura, assente nos preceitos de saúde
universais e nas técnicas aromaterapêuticas.

A utilização
intensiva e
prolongada dos óleos
essenciais promove
emoções positivas,
tais como a felicidade
e a alegria.

Liliana Roque
Departamento de Pós-Graduação e Investigação do
Instituto Português de Naturologia.
www.ipnaturologia.com
Bibliografia:
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Trata-se de uma ciência terapêutica complementar que utiliza
o poder curativo dos óleos essenciais para o tratamento
de diversos distúrbios de ordem física, mental, emocional e
energética.
Cada óleo essencial é detentor de propriedades específicas, tendo
em conta o seu lugar de origem, o modo de cultivo e a variedade
de componentes químicos contida numa mesma planta.
Os óleos essenciais são 70 vezes mais concentrados do que
a planta de onde foram extraídos, resultando num concentrado
volátil, odorífico e bastante potente.
A Aromaterapia respeita o conceito holístico de saúde,
associando sempre a mente e as emoções ao corpo. Desta
forma, os princípios ativos dos óleos essenciais conseguem
interferir positivamente não só no nosso estado fisiológico, mas
também sobre o nosso estado emocional.
A extensão da aplicação dos princípios ativos dos óleos
essenciais não tem limites. Podemos utilizá-los em tudo na
nossa vida, estando saudáveis ou doentes e sob diversas vias:
retal, vaginal, nasal, pele, cabelo e oral.

Ação dos óleos essenciais no organismo
Ação “anti-aging”
Os óleos essenciais reforçam a
membrana celular e as defesas
naturais da célula, combatendo as
múltiplas agressões do meio ambiente
e os agentes de stresse (radicais
livres). Desta forma, retardam o
processo de envelhecimento celular,
atribuindo vitalidade, resistência e
elasticidade à pele, prolongando a
juventude dos seus tecidos.
Os óleos essenciais contrariam a
esclerose celular que acompanha a
alcalinização dos líquidos orgânicos
(sangue, linfa, meio intracelular),
promovendo uma ação equilibrante
sobre o pH sanguíneo.
Ação energética
Os óleos essenciais favorecem a
conservação da energia e do tónus
muscular; aumentam a resistência

física e psíquíca, restaurando, desta
forma, a vitalidade e a saúde do
organismo.
Ação eubiótica
Os óleos essenciais promovem a
destruição de germes patogénicos:
micróbios, fungos, vírus, toxinas
infeciosas) e eliminam toxinas
do metabolismo, respeitando a
integridade da flora benéfica (saprófita).
Ao contrário dos antibióticos, os óleos
essenciais conseguem penetrar no
interior da célula e destruir o agente
infecioso invasor, sem danificar as
estruturas defensivas do organismo.
Reforçam, implacavelmente, o sistema
imunitário, permitindo ao ser humano
uma maior resistência às afeções
virais, autoimunes e antibiorresistentes,
sendo acionados mecanismos de
autocura.

Ação psicoemocional
Através da inalação e de aplicações
tópicas, os óleos essenciais
assumem um papel importante na
libertação e no alívio de emoções
destrutivas bloqueadas (raiva, ciúme,
ressentimento, medo, pânico...), do
mesmo modo que os pensamentos
positivos por elas estimulados,
auxiliando a prevenir a sua recorrência.
Conseguem relaxar e estimular a
mente, prevenindo ou retardando
a cronificação dos distúrbios
emocionais.
A utilização intensiva e prolongada dos
óleos essenciais promove emoções
positivas, tais como a felicidade e a
alegria.
Estimulam os sentidos e, quando
utilizados regularmente, podem
aumentar significativamente a nossa
perceção e apreciação da 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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Regulamentar
a Aromaterapia

Não podemos encarar
mais a Aromaterapia como
uma simples terapia dos
“cheirinhos”. Há que encarála com o total respeito que
ela merece por beneficiar
tanto a saúde do ser humano.
A elevação da Aromaterapia a
ciência terapêutica e sua respetiva
credibilidade no mercado devem-se
ao empenho do Dr Jean Valnet que,
em 1964, fruto das suas inúmeras
pesquisas e tratamentos, publicou
um clássico intitulado “Aromathérapie
- Traitement des maladies par les
essences des plantes” (Valnet, 1964).
Ao longo dos tempos, vários estudos
realizados em laboratório com grupos
de pessoas foram decisivos na
comprovação da eficácia terapêutica
dos óleos essenciais.
Atualmente, a reputação e a eficácia
da Aromaterapia não têm que ser
testadas para todos aqueles que já a
experimentaram e sentiram os seus
efeitos.
Em França, o ato médico inclui já a
Aromaterapia. Os óleos essenciais são
dispensados por médicos, geralmente
para uso interno, como a ingestão de
gotas de óleos essenciais em sucos,
cápsulas de gel, supositórios, etc
(Silva, 1998).
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No Reino Unido,
os óleos essenciais
são usados externamente
em massagens, compressas,
inalações, etc. Contudo, desde 1990,
vários artigos em revistas científicas
demonstraram a utilização da
Aromaterapia em hospitais para tratar
pacientes idosos com deficiências
físicas, mentalmente incapacitados ou
que exijam cuidados intensivos (Silva,
1998).
Nos Estados Unidos da América,
estimulados por uma maior apreciação
das coisas naturais, muitos
americanos têm procurado tratar-se
com Aromaterapia, medicina herbária
ou outras terapias naturopáticas.
Porém, os óleos essenciais ainda só
continuam a ser aplicados na área da
psicologia (Silva, 1998).
Na Ásia e na América do Sul, a
Aromaterapia é explorada na vertente
cosmético-terapêutica (Silva, 1998).
Em Portugal, infelizmente, ainda
não está ao alcance de todos. A
falta de regulamentação oficial e
comparticipação estatal dificulta o
conhecimento nesta área bem como o
acesso às propriedades terapêuticas
dos óleos essenciais.
A sua introdução no sistema
nacional de saúde seria uma
alternativa excelente à prescrição de
determinados fármacos químicos
nocivos para a saúde. A Aromaterapia
pode substituir com eficácia a
farmacopeia convencional e obter
resultados extremamente satisfatórios,
sem criar efeitos secundários nocivos
nem prejudicar o funcionamento
normal dos orgãos internos.
A Aromaterapia pode ser usada não

só nos estados sintomáticos agudos
e crónicos, mas também ser veiculada
como agente preventivo de vários
quadros patológicos recorrentes.
A lista é imensa, quanto às
possibilidades de intervenção com
sucesso dos óleos essenciais: gripes,
constipações, bronquites, asma, dores
de garganta, amigdalites, faringites,
sinusites, gastrite, indigestão, vómitos,
enjoos, congestão hepática, diarreia,
obstipação, cólicas intestinais,
candidíase vaginal, menstruação
escassa, abundante e dolorosa,
cistite, edemas linfáticos, pernas
pesadas, varizes, hemorróidas, acne,
posoríase, eczemas, pele oleosa,
couperose, reumatismo, artrite,
artrose, tendinites, dores musculares,
bursites, insónia, enxaqueca,
depressão, esgotamento mental e
físico, febre, entre muitos outros.
Por exemplo, a sua utilização na
aromatização ambiental dos centros
de saúde e dos hospitais seria
bastante eficaz no controle da
proliferação de bactérias, fungos e
vírus, e poderia também ajudar na
disposição e recuperação emocional
dos pacientes. Todo aquele que,
sob condições gripais, tiver a
possibilidade de entrar num centro
de saúde aromatizado com óleos
essenciais de Lavanda, Eucalipto e
Limão, experimentará, não só uma
sensação de purificação a invadir-lhe
a respiração, como uma disposição
psíquica mais revitalizada e alegre.

A inalação de óleos
essenciais é, por si só,
suficiente para agir sobre
o sistema imunitário e
promover transformações
nos estados emocionais do
ser humano.
De facto, a única conclusão a que
podemos chegar é que, quem sente
pela primeira vez o poder curativo
da Aromaterapia, nunca mais se
desvinculará dela. Será uma relação
para toda a vida.

Trás-os-Montes, Portugal
Amêndoa é um fruto seco de excelência dado pela
amendoeira (Prunus dulcis), é uma arvore de folha
caduca que pertence à família das Rosaceae, sendo
notável pela sua beleza aquando a floração. Em
Portugal são características na região de Trás-osMontes e similarmente no Douro e Algarve. As
variedades mais tradicionais são as amêndoas doces
(amygdalae dulces), as amêndoas amargas (amygdalae
amarae) e amêndoas molares (amygdalae fragilis).
O clima é uma condicionante, sendo uma espécie
tipicamente mediterrânica agrada-lhe o clima quente
e seco, embora seja muito resistente a temperaturas
baixas.
Desde a mais remota antiguidade, a amendoeira,
influenciou o homem e deu lugar a inúmeras
tradições das mais diversas ordens. Influiu a religião,
a pintura, a medicina, os cuidados de beleza e a
alimentação.
Vários estudos efectuados nas Universidades de
Toronto, Tufts, Califórnia e no King’s College em
Londres apresentam diversas razões para o consumo
de amêndoas. Os estudos indicam que ingerir uma
porção de amêndoas diária, como parte de um estilo
de vida saudável, permite diminuir os níveis do
colesterol “nocivo”, ou o LDL, e auxiliar na redução
do risco de doenças cardíacas.

As amêndoas
Estão disponíveis para venda em pequenas quantidades ou a granel
(quantidades > 15 kg) e de diversas formas....

Com casca

Com pele

Palitada

Sem pele

Laminada

Moída com pele

Granulada

Moída sem pele

As plantações A. J. Caseiro Pinto localizam-se na região de Trás-osMontes, nas encostas do Rio Sabor, dispondo de inigualáveis condições
naturais e clima específico, de uma excelente exposição solar e de solos
que permitem qualidades distintas para a produção de amêndoa.
Estes frutos secos possuem características únicas de qualidade
excelentes. A produção resulta exclusivamente da cultura e tradições
antigas, permitindo um produto 100% natural e saudável. A qualidade,
a excelência e a tradição ancestral de produtos secos produzidos a
pensar em si... com custos adequados ao seu tipo de perfil...

Telefone: +351 393 684 673
Email: produtosregionais.caseiropinto@gmail.com
MAR/ABR’12
MAI/JUN’12
ESPAÇO ABERTO
www.ajcaseiropinto.com
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Terapias bioenergéticas
no sistema nacional de saúde
Os problemas que o sistema
nacional de saúde enfrenta
são os mesmos de qualquer
país ocidental, caraterizados
por uma instabilidade e
vulnerabilidade considerável
e custos a disparar.

Dorit Schuller
dorit.schuller@gmail.com
917 065 716
http://hf-bioenergetik.de/
http://gesundheits-medizin-kongress.de/
http://www.daembe.de/
http://www.dgeim.de/
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São inquestionáveis os
avanços da medicina moderna e os
frutos da investigação biomédica
de ponta. Mas, aparentemente,
não providenciam ainda todas as
soluções que se pretendem. Caso
contrário, não existiriam as previsões
que indicam, para as próximas
décadas, um aumento bastante
acentuado das doenças crónicas
e degenerativas, “incuráveis”, que
requerem intervenções médicas muito
dispendiosas e/ou medicação com
compostos químicos por períodos
prolongados que, frequentemente,
estão no início de uma espiral
crescente de medicação adicional,
para combater os efeitos secundários
dos anteriores.
Estamos a falar da “luta” contra o
cancro, as doenças cardiovasculares
e autoimunes, alzheimer, parkinson,
demência, diabetes, síndrome
metabólico, fibromialgia, depressões,
medos, ansiedades, etc. Para ganhar
esta luta, estamos a “combater”
sintomas. Será que estamos na
guerra? Aparentemente, sim, com o
nosso corpo que nos quer dizer algo
através de um sintoma.

Um sintoma é um
mensageiro, vindo de
um organismo vivo que
possui uma capacidade
incomparável de auto
regulação e de cura.
Um sintoma é uma mensagem do
nosso corpo. Quantas vezes estamos
a “matar o mensageiro” através da

medicação, em vez de perguntar o
que ele nos quer dizer?
O nosso corpo sabe curar-se.
A nossa experiência contínua e
qualquer pessoa que alguma vez fez
uma ferida, como um pequeno golpe
no dedo, sabe que é assim. A cura
é facilitada se aliviarmos o stresse e
desde que o corpo receba, de forma
atempada, aquilo que realmente
precisa. Por exemplo, um estilo de
vida mais saudável, começando já na
infância, com exercício físico regular;
o descanso à noite; a redução de
stresse, por exemplo, através de yoga,
pilates, meditação, o contacto com

a natureza; relações de confiança
e de proximidade; a vivência da
espiritualidade e o autoconhecimento;
o respeito pelas próprias
necessidades físicas e emocionais.
Estas são apenas algumas de muitas
medidas simples para manter a saúde
e o bem estar.

Felizmente, são cada
vez mais numerosos os
médicos que reconhecem
que os atuais sistemas de
saúde precisam de novas
abordagens integradoras,
implementadas como
medidas preventivas mas
também como complementos
de tratamentos médicos
convencionais.
A veracidade e excelente oportunidade
providenciada por esta nova
visão para a saúde e bem estar é
evidenciada pelo enorme sucesso
de consultórios e clinicas integrativas.
Aqueles souberam reunir equipas
de médicos e terapeutas com

competências múltiplas, desde a
medicina convencional moderna
até às numerosas abordagens
complementares, sendo as últimas
da competência de naturopatas,
especialistas em terapias
bioenergéticas, medicina tradicional
chinesa, acupuntura, fitoterapia
ou homeopatia, entre outras, que
são particularmente indicadas para
situações crónicas.
O sucesso das abordagens
integradoras comprovam, sem
qualquer margem de dúvida, a
vantajosa sinergia criada. Se assim
não fosse, as terapias naturais não
seriam cada vez mais comparticipadas
pelos sistemas de saúde de muitos
países europeus.
Coloca-se, então, a questão sobre o
que é preciso fazer para implementar
e cultivar semelhantes estratégias
de sucesso no sistema de saúde
em Portugal. Os decisores são
desafiados a atuar no sentido de
implementar medidas que prometem
a sustentabilidade e o reconhecimento
das novas terapias e a sua integração
no sistema de saúde, tanto na
prevenção, como nas abordagens
terapêuticas. É preciso também
reconhecer o valor acrescentado
providenciado pelas instituições de
formação em naturopatia, que zelam
pela qualidade, rigor e excelência.
É difícil compreender o atraso que
Portugal apresenta neste processo,
face aos avanços alcançados
noutros países europeus, onde os
naturopatas convencem com a solidez
da sua formação e também com os
resultados das terapias que praticam.
Não há motivos que justifiquem
a manutenção deste atraso,
considerando, em particular, o elevado
nível de formação ministrado pelas
escolas de naturopatia, que os autores
tiveram oportunidade de conhecer.
Precisamos também de fontes
de financiamento para promover

estudos clínicos sobre abordagens
integradoras, apoiar trabalhos
científicos que elucidem sobre os
mecanismos celulares subjacentes,
preferencialmente integrados em
equipas multidisciplinares e redes de
excelência internacional. São também
necessárias tecnologias de ponta
para a avaliação holística da saúde
ao nível físico, mental e emocional,
que permitam também estabelecer
ligações causais com fatores de
risco e de stresse numa fase muito
precoce, em que nem sequer ainda se
manifestem sintomas.
Uma das tecnologias mais avançadas
é o Biofeedback Quântico,
inicialmente desenvolvido há 30
anos pela NASA, para a avaliação
e intervenção contínua no estado
de saúde de astronautas durante
a sua estadia no espaço. Trata-se
de um sistema revolucionário que
providencia informações energéticas
a partir da medição e integração
de parâmetros relacionadas com a
voltagem, amperagem e resistência
do corpo humano. Os múltiplos
programas foram desenvolvidos
para corrigir reações bioenergéticas
erradas e treinar o corpo, através de
biofeedback, a reagir em padrões mais
saudáveis ao nível físico, mental e
emocional.
Estamos a enfrentar uma fase de crise,
em que cada um de nós é convidado
a entender o verdadeiro sentido
desta palavra (“krísis” em grego),
que significa “ponto de viragem”. O
que a crise nos quer ensinar, são as
oportunidades únicas que temos,
neste momento, para fazer melhor no
futuro, se assim quisermos.

Temos de entender que a
união tem muito mais poder
do que a separação. E este
será o caminho do futuro,
porque quem cura tem razão.
MAI/JUN’12
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– TERAPEUTAS –
Distrito do Porto
¬ Aconselhamento Astrológico
Maria Margarida Barros
915 486 254
www.mariamargaridabarros.com

¬ Florais de Bach
Rosa Branca Ricardo, Vila Nova de Gaia
918 813 803
rosabranca.ricardo@gmail.com

Raquel Guimarães, Porto
220 935 254 | 918 317 050
guimarraquel@gmail.com
Cédula Profissional nº 8 (APSANA)

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

¬ Massagem
Ália Montes, Vila Nova de Gaia
934 754 014 | aliamontes@gmail.com
Cédula Profissional nº 56 (APSANA)

Raquel Santos, Vila Nova de Gaia
(Stº Ovídeo)
912 140 368 | raquelsantos08@gotmail.com
Cédula Profissional nº 14 (APSANA)

¬ Aromoterapia
Sofia Brandão
Matosinhos (Padrão da Légua)
914 025 989 | c.sofiabrandao@gmail.com
Cédula Profissional nº 62 (APSANA)

¬ massagem ayurvédica
Joana Carvalhal, Porto
939 305 527 | joana.carvalhal@gmail.com

¬ Naturopatia
Ana Sofia Silva, Porto
933 198 149 | sofia.naturopatia@gmail.com
Cédula Profissional nº 60 (APSANA)

¬ Astrologia
Natalina Menezes, Porto
962 343 597
¬ Auriculoterapia
Alexandra Oliveira, Gondomar
918 150 456
Alexandra.alvesdeoliveira@gmail.com
Cédula Profissional nº 15 (APSANA)
Ilda Cruz, Vila do Conde
252 661 375
Cédula Profissional nº 36 (APSANA)
¬ Bioenergia
Lucilia Costa
918 168 732
Geral.logos@gmail.com
¬ Bio-Quantica Integrada
Manuel Ferreira, Porto
917 068 402 | www.energiadecura.com
Cédula Profissional nº 23 (APSANA)
¬ Chi Kung
Cristina Costa, Porto
914 105 669 | www.energiadecura.com
Cédula Profissional nº 22 (APSANA)
¬ Cristaloterapia
Joana Pinto, Porto
916 693 537
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¬ Massagem Geotermal
Maria Júlia Festa
919 207 897 | Geral.logos@gmail.com
¬ Medicina Tradicional Chinesa
Ana Luisa Pereira
934 105 259 | pereiranaluisa@gmail.com
Cédula Profissional nº 52 (APSANA)
Ana Saraiva, Vila Nova de Gaia
915 864 233
Cédula Profissional nº 4 (APSANA)
Débora Azevedo, Vila do Conde
252 099 388
acupunctura.massagem@hotmail.com
Cédula Profissional nº 55 (APSANA)
José Fontes,Vila do Conde
917 288 102 | 252 099 388
ze_cristaluz@hotmail.com
Cédula Profissional n.º 54 (APSANA)
Leonel Duarte, Maia
968 535 083
clinicaleonelduarte@hotmail.com
Cédula Profissional n.º 181 (APPA)
Luis Viegas, Porto
919 854 102 | terramater@live.com.pt
Cédula Profissional n.º 40 (APSANA)
Paula Cavalheiro, Vila Nova de Gaia
934 255 796 | paulaacavalheiro@gmail.com
Cédula Profissional nº 41 (APSANA)

Paulo Fernandes, Vila Nova de Gaia
917 854 743 | paulo-fernandes@sapo.pt
Cédula Profissional nº 58 (APSANA)
¬ Psico-Corporal
Paula Moreno
914 996 083 | paulamoreno9@gmail.com
Acreditado pelo Forum da European
Association for Body-Psychotherapy
(www.eabp.org)
¬ PNL
António Miguel Oliveira, Porto
912 933 270 | traineroliveira@gmail.com
¬ Reiki
Elisabete Silva, Leça da Palmeira
913 403 992 | ayureiki@gmail.com
Emília Caldas, Vila Nova de Gaia
934 173 163 | reiki_mc@hotmail.com
Emília Gomes, Vila Nova de Gaia
966 724 074 | 914 614 757 | 223 706 358
geral@emiliagomes.com
José Pedras, Porto
913 093 287 | tantraporto@gmail.com
Alianza española de reiki e associado na
Associação portuguesa de Reiki
Maria Manuel Figueiredo, Porto
913594506

– TERAPEUTAS –

¬ Shiatsu
Ricardo Moreira,Valongo
919 098 600
Cédula Profissional nº 21 (APSANA)

Distrito de Bragança

Distrito de Viana do Castelo

¬ Naturopatia
António dos Santos Pinto, Mirandela
917 709 199
pinto@csmirandela.min-saude.pt
Cédula Profissional nº 26(APSANA)

¬ Reiki
Maria de Fátima Ribeiro
251 948 173 | 914247616 | 935 986 329
mariadefatima16@gmail.com

Terapia pelo som
Maria Inês M. Soares
914 276 117 | ines.soares@iol.pt
Terapeuta de desenvolvimento pessoal
Master of Music

Distrito de Aveiro
¬ Reiki
Maria Rosário Dias, Ovar
967087432 | mrpintodias@gmail.com
Associada APR 00649-PT (Assoc. Port. de
Reiki)

Distrito de Coimbra
¬ Medicina Tradicional Chinesa
Dino Teixeira
919 660 874 | dino.mtc@gmail.com
Cédula Profissional nº 57 (APSANA)
¬ Reflexologia
Rui Abreu, Lousã – Coimbra
915 549 341 | 962 647 027
abreu.rui6@gmail.com
Cédula Profissional nº 61 (APSANA)

Distrito de Beja
¬ Naturopatia
Hugo Sargento, Beja
961 157 274
Cédula Profissional nº 59 (APSANA)

A APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural foi
criada em julho de 2010 para representar, regular e defender os profissionais
das Terapêuticas não Convencionais, na ausência de regulamentação
específica destas áreas de atuação.
A APSANA tem como objectivos principais:
a) A criação de estatutos pelos quais se irão reger os profissionais que
exerçam nas diversas áreas da saúde natural.
b) Contribuir para a regulamentação e definição do exercício da função.
c) Promover e assegurar, na falta de regime legal aplicável, a titulação
profissional dos associados.
d) A representação dos direitos, interesses económicos, éticos ou sociais
dos associados.
e) Estabelecer acordos ou protocolos com outras entidades, para melhor
defesa dos interesses dos associados, e ampliar as saídas profissionais.
f) Apoiar profissional e formativamente os seus associados.
g) Criar condições económicas mais favoráveis para o exercício da atividade.
A APSANA pretende, como associação profissional, credibilizar a atividade
dos associados, credenciando-os com Cédula Profissional, atestando as
competências pedagógicas e técnicas para a prática da Medicina Natural,
sendo uma garantia de qualidade para quem recorre às Terapêuticas Não
Convencionais.

Distrito de Braga
¬ Osteopatia
Pascoal Abreu, Braga
915 303 710 | paskoalabreu@gmail.com
Cédula Profissional nº 19 (APSANA)

Praceta Cristóvão Falcão, nº 73 – r/c esq.
4465-114 S. Mamede de Infesta – Matosinhos
Telefone 229558027 – Telemóvel 911970120
Email:apsana.info@gmail.com
Site: www.apsana.org
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inauguração no porto

CASA
SHIVA|PARVATI|KAILASA
A Casa Shiva|Parvati |Kailasa quer ainda ser
um local de partilha e colaboração com outras
organizações e projetos; organizar atividades no
exterior; promover viagens e roteiros, “para ser
partilhado e estar disponível para o maior número
de pessoas possível”.
A CASA SHIVA|PARVATI |KAILASA é
o nome do novo projeto que será
inaugurado no Porto, no próximo dia
12 de maio.
Mais do que um espaço que não se
quer confinar a si próprio, “pretende
ser um lar, ou seja, um espaço de
amor, conforto, cura, partilha, serviço
e crescimento”, dizem os seus
promotores. “A ideia é sentirmo-nos
em casa, no Lar, num lugar seguro,
onde podemos cuidar e ser cuidados;
num lugar confortável, onde a nossa
consciência individual e coletiva possa
evoluir. A família, nos seus aspetos
dissonantes e paradoxais representa
o desafio e a oportunidade de
transcendermos a dualidade”.
Na Casa Shiva|Parvati|Kailasa vão
realizar-se, todas as segundas feiras,
Círculos de OM-Healing, entre as
19h00 e as 20h30; às quintas, aulas
de Yoga, pelas 19h00; em datas
por definir, vão organizar-se cursos,
workshops, orações, cerimónias,
convívios e celebrações.
A Casa Shiva|Parvati |Kailasa quer
ainda ser um local de partilha e
colaboração com outras organizações
e projetos; organizar atividades no
exterior; promover viagens e roteiros,
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“para ser partilhado e estar disponível
para o maior número de pessoas
possível”.
O seu nome “é simbólico”: SHIVA é
o aspecto divino RENOVADOR, que
dissolve e dá oportunidade ao início do
novo ciclo; PARVATI é a sua esposa, a
energia por detrás da forma; KAYLASA
é a sua morada, monte nos Himalaias
- símbolo de pureza e estabilidade.
A Casa Shiva | Parvati | Kailasa está
na Avenida Camilo, 309, ao Bonfim,
no Porto, junto ao Campo 24 de
Agosto.

contactos
Paula: 914 032 519
mundopats@gmail.com
Cristina: 912 183 160
cristinagarrido@microprocessador.pt
Vansheed: 917 082 515
vansheedharananda@atmakriya.org
http://www.facebook.com/
pages/Casa-ShivaParvatiKaila
sa/330990013613337

– NOTÍCIAS –

Sentidos da Natureza
Em plena Serra d’Arga, no Alto Minho, há tranquilas montanhas
que aguardam ser descobertas por caminhantes. Lagoas
floridas e manadas de garranos, velhos moinhos e pequenos
aglomerados rurais estendem-se pela verdura bela dos
campos. À sombra dos vinhedos e no esplendor da erva,
habitam ovelhas e cabras, encontrando-se no sossego dos
dias. O verdadeiro ritmo do tempo apresenta-se no espaço
aberto da vontade do reencontro connosco e com lembranças,
lavadas e libertas dos moldes da vida. Na aldeia de Vilares,
no sopé da serra, há dois espaços criados para alojar quem

sinta este apelo, com propostas de terapias e de acolhimento.
É aqui, na serra d’Arga, que vivemos e partilhamos formas de
vida serena, onde se espelham as realidades.
Terapias no Alto Minho no Facebook
Carvalhal do Gaio no Facebook
e em www.carvalhaldogaio.com
Casinha da Nascente no Facebook
e em http://casinhadanascente.blogspot.pt/

Fundamentos da Ciência de Cura – Método BARbara Brennan
“Os Fundamentos da Ciência de Cura Brennan” foi o tema do
workshop que Anne Hoye, professora na Barbara Brennan
School of Healing® lecionou no Porto, na Escola de Medicinas
Alternativas e Complementares, entre 27 e 29 de abril. Durante
o workshop, os participantes foram iniciados em ensinamentos
sobre Anatomia e Fisiologia do Campo Energético Humano,
Alta Perceção Sensorial, que incluiu palestras, demonstrações,
exercícios guiados e meditações, técnicas de imposição de
mãos e prática de terapia energética a colegas e a si mesmos.
Os participantes puderam ainda fazer uma introdução à
sua capacidade de fazer cura pela imposição das mãos a
outros, bem como uma abertura à sua capacidade latente de
percecionar o campo de energia humano.
Desenvolvido por Barbara Brennan, autora do livro “Mãos de
Luz”, este método de cura é partilhado neste formato há mais
de 30 anos. Para esta curadora, a aura humana é a nossa
assinatura energética. É um campo de energia gerado pelo
somatório de todos os nossos aspetos físicos e subtis, através
do qual podemos interagir com o ambiente ao nosso redor,
trocando informações e, basicamente, trocando energia. Aura
e chacras estarão intimamente ligados; cada chacra está
relacionado com uma determinada camada da aura. Esta, por
sua vez, será o espelho de vários estados conscienciais e
psicológicos que terão várias origens.
Neste método de cura, ”espera-se a participação do paciente
eu poria cliente, já que opera da perspetiva de que o sistema
energético tem um padrão que circula inconscientemente
pelo ser humano, baseado no seu nível de consciência e
de crenças, desenvolvido a partir do ambiente em que viveu
e se formou”, disse Anne Hoye à revista Espaço Aberto.
“A formação do caráter da pessoa começa ainda antes de
nascer, no útero, onde começa a experienciar os sentimentos,
os pensamentos e o ambiente em que a mãe vive. Se a
mãe grávida não deseja aquela criança ou se vive no medo
(numa zona de guerra, por exemplo), essas emoções vão
ser transferidas para a criança, ainda antes de nascer”. Este
método vai ainda mais longe na análise do caráter do indivíduo,
considerando também os seus aspetos espirituais, como a

do propósito da reencarnação da sua alma, onde pode estar
localizada a “sua ferida inicial”.
Sobre o que diferencia este método de outros que trabalham
com energia, Anne Hoye explicou que “situação de o paciente
estar deitado numa marquesa e o terapeuta equilibrar o seu
sistema energético ajuda, mas não vai mudar aquele padrão. Ele
deve ser mudado de forma cocriada, com o seu envolvimento
e a sua responsabilidade para fazer, simultaneamente, o seu
próprio trabalho de mudança”.
Mãos de Luz foi o primeiro livro de Barbara Brennan, publicado
no final dos anos 80, onde descreve as suas experiências de
vários anos de trabalho com campos de energia. No relato das
suas experiências, faz demonstrações, que mostram a função
da energia através dos chacras e as suas obstruções. “É um livro
que pode ser lido vezes sem conta e, de cada vez, dá novas
informações. Eu leio-o desde 1992 e ainda encontro informações
que achava que ainda não tinha lido. É uma referência para ainda
muitos anos que hão de vir”, diz Anne Hoye.

Anne Hoye leciona na Faculdade da Barbara Brennan
desde 2000. É professora do 4º ano na Barbara Brennan
School of Healing (BBSH). Realizou Workshops sobre
“Os Fundamentos da Ciência Brennan” em vários países,
incluindo a China, África do Sul e Irlanda, onde nasceu e
viveu, antes de se mudar para os Estados Unidos.
Filipa Neves é terapeuta deste método, na Escola de
Medicinas Alternativas e Complementares. Graduou-se
em 2011 da formação de quatro anos da Escola BBSHE.
Poderá contactá-la através do site: www.seressencia.com.
Movida pela vontade de partilhar este método, prepara já um
novo workshop, no Porto, dias 16,17 e 18 de novembro.
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Propostas
de leitura

Roteiro para uma nova era
José Caldas, Publicações Maitreya, www.publicacoesmaitreya.pt

O tomo II desta obra vem apresentar de forma sistematizada um conjunto de informações sobre a
organização oculta do universo metafísico que, até hoje, se encontravam disponíveis apenas de forma
esparsa, desgarrada e avulsa. Encontram-se aqui apresentadas de forma organizada referências e dados
disponibilizados não só por autores ligados à Sociedade Teosófica, como Alice Bailey e o Mestre KH, mas
também proveniente de divulgadores espiritualistas como Trigueirinho, Rodrigo Romo ou Vitorino de Sousa.
Muitas das informações aqui apresentadas estão disponíveis à humanidade apenas há escassos anos,
sobretudo a partir das décadas de 70/80, quando se começaram a fazer sentir com mais intensidade os
ventos de mudança espiritual que anunciam já a Época de Aquário.

A chave de Andrómeda
Pedro Elias, Editora Caminhos de Pax

Depois da descoberta, no Egipto, da Cidade dos Deuses, Isabel, arqueóloga de formação, parte numa
outra busca, esta de natureza interna, viajando por alguns lugares do planeta.
Nessa peregrinação é-lhe revelado um segredo que tem por base uma Chave...
Através das memórias das suas encarnações passadas, que a levam da Atlântida ao Egipto, passando
pelo Império Inca, Isabel inicia uma caminhada pelos trilhos da sua própria Alma. Do Monte Shasta nos
Estados Unidos, à Serra do Roncador no Brasil, do Serro Uritorco na Argentina, a Machu Picchu no Peru,
Isabel reencontra-se consigo mesma, finalizando essa peregrinação no Coração do Mundo.
Ali, as três pedras do Graal serão novamente reunidas, e Lys revelar-se-á!
http://caminhosdepax.pt/catalogo/a-chave-de-andromeda.html
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Pela sua saúde
Isabel Costa, Ariana Editora. www.alquimiaalimentar.com | isacosta@netcabo.pt

O livro “Pela Sua Saúde!” é o 1º livro editado em Portugal sobre alimentação crudívora. É composto por
2 partes: uma com informação sobre super alimentos e uma reflexão sobre o que andamos a comer
influenciados pela publicidades, pelas nossas emoções e mitos alimentares e outra parte composta por
receitas cruas com fruta, vegetais, legumes e frutos secos que nos proporcionam um aporte de vitaminas
e sais minerais na sua totalidade sendo adequados a todas as pessoas e não apenas vegetarianos.
A inclusão deste tipo de receitas na alimentação tradicional ajuda a desintoxicar o nosso organismo,
emagrecer, melhora todo o aparelho digestivo, fortalece o sistema imunitário e revitaliza todo o nosso corpo.

A vinda da Cidade Celeste
Omraam Mikhaël Aïvanhov, Publicações Maitreya, www.publicacoesmaitreya.pt

Há dois mil anos que os exegetas, os teólogos, procuram saber quem é este ser misterioso cuja aparição
S. João descreve no princípio do Apocalipse. Têm sido dadas respostas de todo o tipo. Para uns, é o
próprio Deus... não, pois nunca ninguém viu Deus. Para outros, é Jesus... também não, pois, se fosse
Jesus, S. João, que o conhecia bem, tê-lo-ia reconhecido imediatamente e exclamado: «Oh!, Mestre,
como eu estou feliz por te ver!» Mas não foi isso que ele disse, e não só ele não o reconheceu, como
caiu fulminado diante daquele ser formidável que tinha uma espada na boca e cujos olhos eram como
chamas. Alguns pensaram também que devia ser um Arcanjo ou então o Chefe dos Tronos... Não! Este
ser que se apresentou a S. João foi Melquisedeque.

Aprenda a viver sem stress
José Micard Teixeira, Editora Anjo Dourado

Quanto mais tempo da sua vida é que está disposto a desperdiçar? Quanto mais tempo da sua vida está
disposto a continuar a sofrer? Quanto da sua vida está disposto a finalmente reivindicar hoje? Quanto
mais tempo vai deixar que os outros mandem nas suas escolhas? E, se reivindicar a sua vida, acha que
fica a dever alguma coisa aos outros?
Quando você cede ao stress, você não está ser você mesmo. Quando você cede ao stress, você
passa ao lado da vida, da sua vida. Você vive em permanente sobrevivência. E quem sobrevive, sofre.
E quem sofre, vive em stress. E aí você vive em medo. Medo de ser rejeitado, de ser humilhado, de
ser incompetente, de ser rotulado de fraco, e de muitas mais coisas. Mas deixe-me perguntar-lhe uma
coisa. Com toda essa desenfreada correria, onde pára a sua família, onde param os seus amigos e,
mais importante ainda, onde pára você? E se você não sabe onde pára, deixe-me perguntar-lhe mais
uma coisa. Onde pára a sua vida? O que é feito da sua vida? É só isto? Correr? Lutar? Sofrer? Viver em
stress? Em ansiedade? Em angústia? Em sufoco? Duvido que seja isto que sempre desejou para si!
Neste livro, o autor transmite a ideia de que é possível viver sem stress e que para o efeito você precisa
apenas de empreender três mudanças na sua vida. E elas só dependem de uma coisa: de uma escolha.
A sua. Decida hoje dar esse passo que lhe vai permitir de sentir a liberdade de viver sem stress.
Aprenda a Viver sem Stress é um livro que o ajuda a reencontrar-se.
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– AGENDA –

MAIO
2 Maio
“Ao encontro da criança interior”
com Marta Lima, Hipnoterapeuta Alquímica
934 257 464
limarta@gmail.com | http://viagemalquimica.wordpress.com

Ciclo “HÁ MOVIMENTO NO JARDIM” | 18h00
Edição 3, com Luciano Amarelo (perfomer)
QuintalBioshop + Pensão Favorita
Contribuição livre
Terra na Boca

5 Maio
Workshop de “AROMATERAPIA”
Preço: 27 euros (Inclui manual e trabalho final - esfoliante e
manteiga nutritiva /reparadora dos pés /mãos)
Rua S. João de Brito, 217 - Porto
917 774 031 - Isabel Figueiredo

13 Maio | 17H00
Conversas em alternativa
Revista espaço aberto – Maria de Fátima Ribeiro
Chama Trina
espacoaberto.revista@gmail.com

Workshop de “Recuperação de Peça
de Mobiliário em Madeira” (Iniciação)
Isabel Figueiredo
Inscrição: 46 euros (Inclui primários, materiais de acabamento e
todos os acessórios tais como: luvas, lixas, rolos, etc.).
Santo Ovídio (Gaia)
917 774 031 - info@turbilhaodeideias.com
6 MAIO
Babyoga no Salão Ser Mama
Venha experimentar uma aula de Babyoga no salão pré-mama,
bébé e criança na Exponor
www.escoladeyoga.pt
uney@escoladeyoga.pt
939 323 271
VERTIGEM DE HUMOR | 23h00
Standy up Comedy
Breyner85
Bar - Concerto. Entrada gratuita.
Terra na Boca
10 maio | 20h00
FESTA/CONVÍVIO COM COMIDA À MISTURA
+ DANÇAS AFRICANAS DO CFC ACARO/CONTAGIARTE
Largo da Maternidade
12 MAIO | 14H00 - 18H00
Partilha de Reiki Gratuita
Tantra Lounge - Ginásio Holístico
tantraporto@gmail.com
913 093 287
Atelié de Expressão para crianças | 15h00
O ateliê de ExpresSÃO usa ferramentas da Arte-Terapia,
integrando assim, conhecimentos da Psicologia às actividades
artísticas, trabalhando com o seu potencial pedagógico e
terapêutico.
www.escoladeyoga.pt
uney@escoladeyoga.pt
939 323 271
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“Reiki Para Todos!”
Reiki para Todos convida ao despertar do mestre curador
de cada um. É um espaço aberto para a partilha, troca
e meditação, onde podemos experimentar o equilíbrio,
reconhecer o silêncio e tranquilidade interior.
www.escoladeyoga.pt
uney@escoladeyoga.pt
939 323 271
Workshops de chá | 17H00-19H00
ESCOLA DE CHÁ @ Rota do Chá
Terra na Boca
JAM SESSION @ Breyner85 | 23H00
Bar - Concerto.
Entrada: 3 euros (consumíveis)
Terra na Boca
17 Maio | 21H00
MEDITAÇÃO
com Luzia Peixoto
Yantra
Por donativo
Terra na Boca
18 Maio | 9H30-17h30
FEIRA FASCINATION OF PLANTS DAY
Organii na Escola Superior de Biotecnologia
Organizada pela European Plant Science Organization (EPSO)
esta feira tem como principal objetivo destacar a importância
da investigação nas plantas nas nossas vidas e em tudo os
que nos rodeia. A dimensão deste evento vai para além da
Europa, pois não só a maioria dos países Europeus já aderiu
a esta iniciativa, como muitos outros em todo o mundo já o
fizeram e os contactos continuam. Em Portugal acontecerá no
Porto, na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade
Católica Portuguesa e a ORGANII estará presente nesta “feira
das plantas”.
CIRCUITO ECO-SOCIAL:
CAMINHOS DO ROMÂNTICO - 10h00-13h00
com Pedro Jorge Pereira
Terra na Boca

– AGENDA –

19 Maio | 15h00-17h00
WORKSHOP DE JORNALISMO PARA CRIANÇAS
Trincamundo
Vem descobrir como se fazem as notícias na TV, na Rádio, nos
Jornais e na Internet! E ainda te vais divertir com as ferramentas
utilizadas pelos repórteres.
Preço: 10 euros por participante (material incluído) - com direito
a entrada gratuita na Palestra “As crianças e os media” no dia
11 de Maio pelas 21h30.
Entidade formadora: LivingBetweenMedia, empresa de
formação de Educação para os Media

são as palavras que vão guiá-lo a si nesta nova descoberta de
“velhas” tradições.
www.escoladeyoga.pt
uney@escoladeyoga.pt
939 323 271

22 Maio
Projecção e debate do filme
“Birth as we know it”
de Elena Tonetti com posterior apresentação do workshop
Nascimento Consciente - Retorno à Fonte de Amor”
Marta Lima
www.casabrahma.com - Porto
919 432 763

20 Junho
Conferência “O Toque Sagrado”
com Anand Rudra
Entrada gratuita
Tantra Lounge - Ginásio Holístico
913 093 287
tantraporto@gmail.com

26 Maio
Workshop de Recursos - Resourcing –
com Ivone Sequeira
Tantra Lounge - Ginásio Holístico
913 093 287
tantraporto@gmail.com
31 Maio
Curso de Cristais (associado a terapias
energéticas)
com José Pedras
Tantra Lounge - Ginásio Holístico
913 093 287
tantraporto@gmail.com
31 Maio a 17 Junho
FEIRA DO LIVRO
Publicações Maitreya com stand próprio
Gentilmente foi-nos cedido espaço para estarmos presentes
com a revista
Av. dos Aliados - Porto

17 Junho
Workshop de alimentação vegetariana
Sandra Pereira / Mª Fátima Ribeiro
Casinha da Nascente – Alto Minho
924 243 265

21 e 22 Junho | 22h00
DIAS DE VINHO E ROSAS
de Owen McCafferty (work in progress)
Contagiarte, Porto
24 Junho
Grande comemoração do dia Mundial de Yoga
Entrada Livre
Yoga para crianças e Yoga para adultos entre outras
actividades
Complexo Desportivo Fernando Mamede, Beja
217 802 810
info@yogaworldsday.com
www.DiaMundialDoYoga.com
30 de Junho
Curso De Reiki - Nível II – A transformação
Já pensaste nas tuas mãos como tecnologia de ponta?
Queres descobrir e reactivar todo o seu potencial?
www.escoladeyoga.pt
uney@escoladeyoga.pt
939 323 271

JUNHO
9 Junho
Partilha de Reiki Gratuita
Tantra Lounge - Ginásio Holístico
913 093 287
tantraporto@gmail.com
Workshop Danças Tradicionais
Danças individuais, de pares, em roda, em linha é o que pode
experimentar. Diversidade de movimentos, diversão e alegria

50% desconto na 1ª consulta
na apresentação da revista
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Pontos de Distribuição
Distrito de Aveiro
Maria do Rosário Dias
Rua Dr. António Gomes Ferreira 84
3880-065 Ovar
Distrito de Viana do Castelo
Biblioteca Vila Nova de Cerveira
Solar dos Castros - Terreiro
4920-296 Vila Nova de Cerveira
Distrito de Braga
Guimarães – Livraria Orpheu
Rua Gil Vicente 59-65
4800-151 Guimarães
Distrito do Porto
C. C. Norteshopping (B. de informações)
C. C. Gaiashopping (B. de informações)
Chama Trina (C. Comercial Brasília)
Terra na Boca (JUP)
Casa da juventude (S. Mamede Infesta)
Distrito de Lisboa
Terra Pura (Colombo, Amoreiras, Almada, Faro
e Matosinhos)

InSoul (Oeiras)
Ki-Saúde Alternativa - Ervanária (Benfica)
Equilibrio Holistico - Parafarmácia
(Telheiras)

Mil Pétalas - Centro de Yoga (Prior Velho)
Behealthy - Clinica Holística (Prior Velho)
Biocoop - Supermercado Biológico (Prior
Velho - aeroporto Figo Maduro)

Brio - Supermercado Biológico (Carnaxide)
Miosótis - Supermercado Biológico (Lisboa)

Parcerias
IPN – Instituto Português de Naturologia
Terra na Boca
Indian Rose
Publicações Maitreya
Chama Trina
Gabinete de Estética Isabel Oliveira
Bairro das artes circuit
MFotografia

Disponível versão
em formato digital (pdf).
Envie o seu pedido para:
espacoaberto.publicidade@gmail.com
espacoaberto.geral@gmail.com

“Aceita a força da vida

para descobrires a magnitude do teu Ser…”
“espaço aberto – Revista Alternativa”
é um hino à consciência, lembrando
que a verdade que reside dentro de nós,
é o alicerce para um Mundo Melhor!

Assim nasceu este projecto
editorial, único no mercado,
em que por um lado
pretende ser uma reflexão
à Vida, levando-nos a uma
viagem ao nosso interior, e
por outro lado, a divulgação
e o reconhecimento das
terapias alternativas.

BUIÇÃO
DISTRI ITA
GRATU

A revista Espaço Aberto é um Projecto ÚNICO, sem fins lucrativos e de
distribuição gratuita.

É uma revista de todos e para TODOS!
Colabore connosco e ajude este projecto a Crescer!

Receba comodamente em sua casa as 6 edições/ano (periodicidade bimestral), pelo valor
de 14,50 euros ou por 2,50 euros / 1 edição (custos para portes de correio) ou se desejar
publicitar o seu produto ou ainda fazer um donativo, preencha os dados abaixo:

ASSINATURA · PUBLICIDADE · DONATIVO
Nome
Morada
Telefone
1)
2)
3)

Sim, pretendo assinar as 6 edições anuais, pelo valor de 14,50 euros
Pretendo que me contactem, pretendo anunciar na revista “espaço aberto”
Donativos

Forma de pagamento:

1)

Email

NIB – 0035 03100003740213044 - Banco CGD; 2)

Rumo das Palavras - Associação Cultural
Rua Monte do Bonfim, 120 | 4300-350 PORTO
Contribuinte: 509 731 449
Telefone: 22 510 16 39

cheque; 3)

outro

INSTITUTO
GNÓSTICO DE
ANTROPOLOGIA
DE V. N. DE GAIA
Instalações provisórias
Rua Telheira do Meio, 71C -3.A
4405-834 Vilar do Paraíso

Plano de actividades:

Produtos Naturais e Dietéticos

• O Matrimónio e o Amor.
• Matrimónios: Kármico, Dármico e Cósmico
• Os Três tipos de Sexualidade.
• Supra-sexo, Sexo normal e Infra-sexo.
• O Arcano A.Z.F. O Despertar do Kundalini.
• Prática do “Pranayama Egípcio”
• A Nova Era de Aquário. O Ano Sideral e as Idades.
• “Hercólubus”, o astro que se aproxima.
• Profecias relativas aos tempos do fim.
• Projeções multimédia com temas variados e outras
• Conferências Esotéricas com entrada livre,
às terças,18h00.

Consultas
Medicina Tradicional Chinesa
Naturopatia / Iridologia
Nutrição / Dietética
Hipnose / Regressão

Contactos: 234 865 194 * 967 755 352 * 935 078 011
http://www.gnosevngaia.org • igavngaia@gmail.com

Rua Nossa Senhora de Fátima, 44 r/c
Vila do Conde
Telemóvel: 910 741 442

Tratamentos
Shiatsu
Acupuntura / Reflexologia
Massagem Ayurvédica / Tui-Na
Drenagem Linfática / Hidrolinfa
Harmonização / Reequilíbrio Energético
Estética Natural
Tratamento de Rosto e Corpo

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

Agente nº 1 Norte
Agente nº 2 Nacional

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

amayer@remax.pt
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96 848 51 04

www.remax.pt

Contadoras de notas e moedas • Máquinas de depósito • Dobradoras
Envelopadoras • Guilhotinas • Cizalhas • Franqueadoras • Endereçadoras
Máquinas abrir cartas • Encadernadoras • Plastificadoras
Máquinas de cartões • Recicladoras de notas • Detectores de notas
Datadores • Destruidoras de papel • Recicladoras de cartão
Serviços de Manutenção e Assistência Técnica
Rua dos Navegantes, 51 - 4000-358 Porto
geral@carta-aberta.pt | www.carta.aberta.pt | Tel. +351 22 9446315

Ki – Saúde Alternativa

Osteopatia | Homeopatia
Acupuntura | Medicina Ayurvédica
Aconselhamento alimentar
Reiki | Leitura da Aura
Drenagem Linfática Manual
Massagem Shiatsu
Massagem Ayurvédica
Relaxamento
Marquesas portáteis e fixas,
cadeiras e bancos ergonómicos
cristais e incensos, outros.

Rua João Frederico Ludovice, 26 B - 1500-357 Lisboa - Tel.: 217 647 107
www.lombar.com.pt | lombar@sapo.pt

Prestação de Serviços de Contabilidade
e Consultoria Fiscal
Elaboração de Projetos de Investimento
e Incentivos ao Emprego (IAPMEI e IEFP)
Trav. Nova Novais da Cunha, 20
4420-227 Gondomar
Telef.: 224649897 | Fax: 224649899 | Tlm.: 96 5135046
Email: clotildeascencao@mail.telepac.pt

www.alfa-tenis.pt
construímos pisos desportivos há mais
de 20 anos no mercado nacional
betão poroso ALFATÉNIS
SINTÉTICO ALFAFLEX
TERRA BATIDA
VEDAÇÕES METÁLICAS
PISICINAS
MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA
Telefone: 224 152 152
Fax: 224 152 169
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Transformação e venda
de acrílico e policarbonato
Rua N. Sra. da Mão Poderosa, 255 | 4445-522 Ermesinde - Portugal
Tel.: +351 229 717 966 | Fax: +351 220 165 415 | geral@moldacril.com
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– ÚLTIMA HORA –

Newcomers Week
A Revista ESPAÇO ABERTO esteve presente com um expositor
na Newcomers Week, a feira internacional da juventude,
que se realizou entre os dias 25 a 29 de abril, na Exponor,
em Matosinhos.

Na Praça O BAIRRO DA ARTE DE SER FELIZ, organizada
pela associação Terra na Boca, o nosso stande foi visitado
por muitas pessoas que já conheciam o projeto e que
queriam congratular toda a equipa. A Praça, para além da
animação prevista e da programação de palco, contou com
outros standes de referência, nomeadamente, nas áreas da
restauração, da moda, das artes plásticas, do artesanato,
das terapias e da formação. Ali, paralelamente às atividades
artísticas, culturais e de bem estar, distribuímos mais de 300
revistas e, com muita alegria, abrimo-nos a novas parcerias e
a novos contactos.

Da esquerda para a direita:
José Micard Teixeira
Paulo Vieira de Castro
Valter Carvalho
Claudia Jacques e Bebe Moreira
Sérgio Ferreira

A revista ESPAÇO ABERTO é um ponto de encontro e
de reflexão sobre os novos caminhos para alcançarmos
o bem estar geral e o crescimento pessoal. É um espaço
de promoção das terapias naturais, unindo o melhor dos
mundos da medicina convencional e das terapias não
convencionais.
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Neale Donald
Walsch

É autor do bestseller “Conversas com Deus”,
entre outras obras.
A sua vida e trabalho ajudaram a criar em todo o
mundo um renascimento espiritual, mediante a
tradução das suas obras para 37 línguas, lidas por
milhões de pessoas.
Cresceu no seio de uma família cátolica, mas
foi sempre encorajado a procurar a sua própria
verdade espiritual.
Fundou um movimento espiritual de âmbito
internacional, a Humanity’s Team, e ainda
uma organização educacional, a Recreation
Foundation, para inspirar milhões de pessoas no
caminho para a Paz.
Desde a publicação do seu primeiro livro, que
permaneceu na lista do New York Times durante
mais de dois e meio, o autor tem viajado por
todo o mundo, levando consigo a inspiração e a
mensagem espiritual de “Conversas com Deus”.
“A religião quer que acreditem na sua explicação.
É por isso que todas as religiões acabam por
fracassar.
A Espiritualidade, pelo contrário, ganhará sempre.
A religião pede-vos que aprendam com a
experiência dos outros. A Espiritualidade incitavos a procurar a vossa.
A religião não se conforma com a Espiritualidade.
Não a suporta. Porque a Espiritualidade pode
levar-vos a uma conclusão diferente da de
determinada religião - e isso nenhuma religião
conhecida tolera.
A religião encoraja-vos a explorar os pensamentos
dos outros e aceitá-los como vossos. A
Espiritualidade convida-vos a sacudir para longe
os pensamentos dos outros e a fazer surgir os
vossos.
“Sentires-te bem” é a tua forma de dizeres a
ti próprio que o teu último pensamento foi a
verdade, que a tua última palavra foi de sabedoria
e que o teu último ato foi de amor.
Para veres até onde progrediste, para medires até
que ponto evoluíste, basta verificares o que te faz
“sentir bem”.”
WALSH, Neale Donald
Conversas com Deus: um diálogo invulgar
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