
JUL/AGO’12    ESPAÇO ABERTO    1  

di
st

rib
ui

çã
o 

gr
at

ui
ta

 . 
ju

l.a
go

.2
0

12
10

Amor incondicionAl

Como pólen
lançado

ao vento
Pedro Elias

DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA

ISSN:
2182-5122

reiki

As cinco chaves 
da felicidade

Rui Moura

SAúde

Alimentar-se 
da luz do sol

Tilde Carneiro

entreviStA

As terapias naturais têm 
uma filosofia própria

Dr.ª Manuela Maia, diretora-geral do IPN



2    ESPAÇO ABERTO    JUL/AGO’12

Instituto do Desporto
de Portugal, I.P.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF ipn espaço aberto 200x260mm.pdf   2   12/07/04   16:01



FICHA TÉCNICA:
Diretora: Maria de Fátima Ribeiro | maria.ribeiro@revistaespacoaberto.pt | 914 247 616 . 924 243 165
Editora: rosa.silva@revistaespacoaberto.pt | 962 853 309
Design: albino.carvalho@revistaespacoaberto.pt | 918 218 093
Publicidade: lidia.oliveira@revistaespacoaberto.pt | 917 715 806
Informações: info@revistaespacoaberto.pt
Delegada de Lisboa: Isabel Costa
Impressão: Lusoimpress.com
ISSN: 2182-5122

Rumo das Palavras - Associação Cultural
Contribuinte: 509 731 449 | NIB: 0035 03100003740213044 - Banco CGD

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

Fotografia da capa:
© Dal Max - Fotolia.com

34 36

É essencial,
o amor

Armadilhas
do Amor

(in)condicional

5

10

12

18

6652 54/57

Editorial

Consciencialização para a 
conceção, gestação e parto

Alimentar-se
da luz do sol

As cinco chaves
da felicidade

Lançado
ao vento

LivrosAo serviço 
do espírito

Terapeutas
Bolsa de

Emprego

6858/65

AgendaNotícias / 
Projeto

7

O valor original
do amor espiritual

8

26

464038 42

22

IPN – Instituto Português
de Naturologia

A abordagem
terapêutica

da Osteopatia

48

Contributo no 
tratamento do 

alcoolismo

Qual é o
seu anjo?

Taças Tibetanas
e Taças de 
Cristal de 

Quartzo

Hanne
Hoye

Liderança empresarial
e espiritualidade

Espaço Aberto, revista alternativa

www.revistaespacoaberto.pt



4    ESPAÇO ABERTO    JUL/AGO’12

 Quando nos acolhemos na nossa própria consciência, 
 geramos em nós a fina doçura de algo 

 sem limites ou fronteiras: 
 o amor incondicional. 

© mfotografia
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De coração para coração
Quando nos acolhemos na nossa própria consciência, geramos em nós a fina 
doçura de algo sem limites ou fronteiras: o amor incondicional.
Tanto se fala de amor incondicional e tão pouco se sente sobre o verdadeiro 
significado desta expressão. Não existem palavras que possam ser ditas que 
expressem na totalidade o seu significado. Mas podemos descobri-lo no que 
sentimos, ao integrar essas palavras na nossa vida.
Olhar o outro com os olhos do coração e perceber que tudo o que está na nossa 
vida está por algum motivo, sem julgamentos ou rótulos. Sentir cada momento e 
estar presente em amor, ao invés da lamentação. Ser grato pelo passado e viver 
no presente. Ser grato por tudo o que somos. Olhar em nosso redor e perceber 
que estamos no lugar certo, que nada é ao acaso e que todos no nosso 
caminho são portadores de uma mensagem importante para a nossa evolução.
O amor incondicional é altruísta, pensa no outro antes de si mesmo e coloca toda 
a sua atenção naquilo que ama, sem apego. É coragem, força e alegria.
É cansaço, luz e vida. É livre. Livre de ego e da vaidade de querer ter razão.
É livre para perceber que a verdade é a minha e também a tua. 
O amor incondicional é gratidão. É entregar-se sem medo e sem exigir, sem 
dominar e sem querer. É entender o percurso do outro.
O amor incondicional fala baixinho, não grita. Ouve e escuta o outro, porque ele 
está em primeiro lugar.
É poucas palavras e muitas atitudes. Conhece as medidas certas de doar sem 
invadir, sabendo que os excessos são prejudiciais.
Somos capazes de olhar além das aparências? De sorrir perante a 
agressividade? De ser Luz na escuridão? De respeitar o livre arbítrio alheio?
O amor incondicional não escolhe e não julga. Simplesmente é. 
O amor Incondicional transforma. É um guerreiro com armas de compaixão 
honesta e caridade profunda, exímio em tolerância e respeito.
O amor incondicional é perdão. É deixar para trás o passado e perceber que o 
que aconteceu foi exatamente como planeámos e que, por isso, tudo começa 
em nós mesmos.

De coração para coração.

Maria de Fátima 
Ribeiro

Diretora
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Amor Incondicional
Lançado ao vento

É livre nos caminhos deixados nos 
trilhos por onde se deixa conduzir, 
permitindo que o fluir do vento o 
encaminhe para onde é necessário. 
A planta de onde emanou nunca 
saberá o lugar do seu pouso, as 
consequências da sua ação, nem 
conhecerá as novas plantas por ele 
fertilizadas.

De si, apenas se pede que se abra 
e se entregue, para que esse pólen 
possa expressar-se em liberdade, 
cumprindo a sua função.

Assim é o amor incondicional. Solta-se 
de nós pela vontade da nossa alma e 
segue os caminhos do seu destino, 
sem que o possamos encaminhar. 
De nada serve ficarmos às voltas, na 
tentativa de compreendê-lo, pois o 
amor não reside na mente, nem esta 
tem como alcançá-lo. Tudo o que a 
mente possa dizer ou pensar sobre ele 
será sempre coisa nenhuma, face à 
sua natureza ilimitada e transcendente.
Perceber o que esse amor 
verdadeiramente significa é esquecê-
lo, pois o pensamento prende-o e 
impede que se solte, tal como o pólen 
que tudo fertiliza.
Que não lhe coloquemos uma trela ou 
tentemos adivinhar ou predestinar a 
sua ação. Que possamos, sim, soltar 
e entregar o processo nas mãos da 
vida, em simplicidade e aceitação 

plena, para que, em pétalas abertas 
ao sol, esse pólen, que é amor puro, 
possa ser levado pelos ventos do 
Espírito e conduzido para onde for 
necessário. 
Não se aprende a amar, sobre esse 
amor que não tem limites. Não temos 
como compreendê-lo. Se insistirmos 
em ocuparmo-nos desse assunto 
como se necessitasse da nossa 
atenção para existir, acabaremos 
por fechar o coração. De uma planta 
fechada, pólen algum poderá brotar. 
O amor incondicional é esse leve 
sopro deixado pela alma, que não 
tem significado nos conceitos da 
mente. Por isso, as suas análises 
são irrelevantes. Também não tem 
corpo teórico ou analítico e, por 
isso, todas as conversas, estudos, 
cursos, terapias ou outras coisas 
que tais, feitos para permitir que ele 
se manifeste, são inconsequentes. 
Esse amor é livre. Usa-nos como um 
portal de passagem para seguir o 
seu caminho e continuar a fertilizar os 
corações dos Homens.

Pedro Elias

Gostariam de poder manifestar 
o amor incondicional? Então, 
esqueçam-no na vossa mente, para 
o poderem viver no vosso coração. 
Será desse esquecimento que a 
flor se abrirá ao sol, sem medo de 
perder o seu tesouro.

O amor incondicional é como o pólen lançado 
ao vento, sem destino e morada.
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O vALOR ORIGInAL
DO AMOR ESPIRITUAL

Lurdes Pinheiro
967 387 266 | 912 412 005 

Amor espiritual é algo tão 
natural como respirar. É eterno, 
ilimitado e incondicional.

no âmAgo da consciência, quando experimentamos o amor espiritual, 
certamente estaremos ligados, mesmo que inconscientemente, a uma energia 
que vem diretamente da origem do ser, já que, em essência, somos o espírito.

© mfotografia
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Uma vida sem amor é como o interior 
de uma laranja, depois de ser retirado 
o sumo. Para que é que servirá o 
interior seco de uma laranja? Eu não 
lhe reconheço nenhuma utilidade. 
Assim acontece com a vida sem amor.

Ao analisarmos o amor ilimitado, 
podemos sentir que é semelhante à 
mescla existente entre os aromas de 
um jardim, que conjuga e agrega o de 
todas as flores, sem que se sinta no 
ar qualquer discrepância entre eles. 
A grande particularidade do amor 
espiritual é reunir a fragrância de todas 
as virtudes em sim mesmo e, por isso, 
tem o dom de garantir o sucesso, 
sempre que entra em ação. Quando 
estamos imbuídos desse amor que 
vem das profundezas do ser, nem 
sequer se trata de dizer: “Eu amo o ser 
que sou.” ou “Amo-te.”. Na realidade, 
mente e coração entram de tal forma 
em simbiose, que fazem transparecer 
no brilho do olhar e na expressão do 
rosto o que nos vai na alma.

Neste momento 
da história da 
humanidade, o amor 
incondicional pode 
ser considerado como 
o tesouro perdido, 
na maioria dos seres 
humanos.

Porquê? Porque ao procurarmos a 
verdadeira identidade, estaremos 
definitivamente sedentos daquele 
ingrediente mágico que faz parte da 
alma no seu estado original.

A grande lacuna que deixámos 
crescer dentro de nós, que se reflete 
nos relacionamentos e na humanidade 
como um todo, foi a perda da 
identidade espiritual. Confundimos 
o ser com o ter. Dizemos com 
frequência a minha alma, esquecendo-
nos que somos a alma e que, nosso, 
é o corpo. Quando este é deixado, 
o que é nosso desaparece e o que 
somos permanece.

Na consciência de que o ser é essa 
centelha de luz divina que habita entre 
as sobrancelhas, um pouco acima 
dos olhos, que tem todo o passado, 
o presente e o futuro gravados dentro 
de si, e usa os órgãos dos sentidos, 
a mente, o intelecto e a personalidade 
para se expressar, torna-se muito fácil 
entrar na dimensão do amor espiritual, 
que desconhece barreiras ou fronteiras 
de raça, género, religião, cor ou credo.

Como será, então, a qualidade dos 
relacionamentos na presença do 
amor espiritual? O relacionamento 
comigo mesmo será de aceitação, 
flexibilidade, perdão, autoestima e 
autoconfiança. Recorde-se o ditado: 

“Quem não ama a si próprio não 
consegue amar os outros, Deus ou 
mesmo a própria vida”.

Entre todos os processos de resgate 
do amor espiritual, o mais eficaz que 
conheço é, sem dúvida, a meditação 
Raja Yoga, prática regular inerente aos 
estudos da Universidade Espiritual 
Mundial Brahma Kumaris.

Onde existe amor pelo eu, pela alma, 
há, certamente, uma capacidade 
infinita de amar e de aceitar os 
outros, tal como nos aceitamos. 
Também desenvolvemos uma visão 
construtiva sobre a vida. O contacto 
e o relacionamento com o Divino será 
o reflexo dessa harmonia, entre nós e 
os outros.

Na descoberta e 
desenvolvimento do amor 
genuíno, que só o espírito 
nos traz, todos os espaços 
internos são preenchidos e a 
autorealização e realização 
de Deus acontece.

Quando nos sentirmos tristes ou 
deprimidos, devemos perguntar 
a nós próprios se já entrámos 
em sintonia com o amor eterno, 
altruísta, aquele que sempre 
existiu dentro de nós e existirá 
para sempre.

O amor espiritual pode ser 
considerado como o nosso principal 
amigo, enquanto valor original. Em 
momentos de dificuldade, podemos 
ter consciência da sua presença, na 
posição de apoio e proteção.
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O momento da conceção é o nosso 
primeiro encontro com os nossos 
pais. É o momento de maior união 
entre o pai – o princípio masculino –, 
que representa o intelecto e o espírito, 
e a mãe, que representa a alma e o 
coração. Da fusão entre o intelecto e o 
coração, nasce a ação (vontade), que 
é o novo SER, fruto dessa união.

No Evangelho, Jesus diz: “Se na Terra 
dois de vós se harmonizarem para 

COnSCIEnCIALIZAÇÃO 
PARA A COnCEÇÃO, 
GESTAÇÃO E PARTO

 “O corpo de uma mulher que se prepara para dar à luz está a ser eleito como 
um canal para a expressão da divindade em materialidade.
Embora a ovulação seja uma lei da Natureza, a conceção é uma lei de DEUS”
Edgar Cayce

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

pedir qualquer coisa, obtê-la-ão do 
meu Pai que está nos Céus, porque 
onde dois ou três estão reunidos em 
meu nome, eu estou presente no meio 
deles”. Dois ou três são o intelecto, o 
coração e a vontade.

O momento de maior união é no 
encontro de três seres que decidem 
experenciar a vida juntos: o bebé, a 
mãe e o pai.

© mfotografia
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Marinélia Leal, uma renascedora 
fantástica, ministra cursos de 
“Rebirthing Profissional” para adultos, 
no sentido de os conduzir ao seu 
momento de conceção, gestação e 
parto, para resolver alguns traumas.

Ela diz-nos: “O útero é a nossa 
primeira casa e, como tal, deve ser 
um lugar harmonioso, confortável e 
seguro. Isto dá-nos segurança para a 
vida. O útero é o espaço da criação 
onde a mulher hospeda o seu melhor 
e maior hóspede, acolhendo-o como 
um bem precioso. O tempo que 
passamos nele, o que vivemos, o que 
aprendemos com ele é fundamental 
para a nossa vida presente e futura”.

É a sua primeira respiração, aquando 
do corte do cordão umbilicar, que 
só deve acontecer quando pára de 
pulsar. Todos os primeiros cuidados 
devem ser realizados junto da mãe, 
para que reconheça o bater do seu 
coração, para sentir o seu cheiro, para 
ouvir a sua voz a desejar-lhe as boas 
vindas.

O parto natural é o menos traumático 
de todos, quando se respeita o 
tempo do nascimento e se cria uma 
ambiência harmoniosa e repleta de 
amor por todos os intervenientes no 
processo – pais e equipa médica – e 
quando tudo corre normalmente. “Eu 
sou norma!”, será o sentimento da 
criança no futuro.

O parto por cesariana pode acontecer 
de forma programada/induzida ou 
em situação de emergência. Sendo 
programada, os tempos do bebé não 
são respeitados; alguém decide a hora 
em que deve fazer algo e a sua opinião 

não conta. “Eu não sou respeitado. 
Alguém decidiu por mim”, sente.

Na situação emergencial, o bebé tenta 
nascer mas não consegue, precisa de 
ajuda de outro para lhe mostrar a saída 
para a vida, criando o sentimento de: 
“Eu não sou capaz.”

O parto com circular de cordão indicia 
que o bebé está, de alguma forma, a 
evitar a sua chegada à vida e precisa 
“vencer”. Na vida adulta, esse bebé 
pode criar vários obstáculos (pseudo 
cordões).Pode ter sensações de 
sufoco, dificuldade em usar gola alta, 
colares, gravatas, sentir-se sufocar 
quando a abraçam junto ao pescoço.

O parto de gémeos é sempre um 
momento de separação: da mãe e 
do irmão(ã). O primeiro a nascer tem 
tendência a ser o pioneiro, o mais 
ousado, o empreendedor, mas sente 
a culpa de deixar o irmão no útero 
Pode vir a ter comportamentos de 
proteção do irmão, ao longo da vida. 
O segundo a nascer tem o sentimento 
de abandono e também de culpa, 
porque crê que foi responsável 
pela saída e consequente proteção 
uterina do irmão. Na vida adulta, 
terá tendência a seguir os outros. 
Quando um deles morre no parto, 
o outro terá sempre um sentimento 
de eterna saudade, não sabendo 
conscientemente de onde ela vem.

Poderia alongar-me em relação a 
outros tipos de parto, mas apenas 
pretendi consciencializar as pessoas 
de que temos muitos traumas que 
surgem desde o momento da nossa 
conceção e, por isso, peço-vos 
que os curem e apliquem estes 
conhecimentos quando estão 
enamorados e começam a programar 
o melhor para os vossos filhos.

Independentemente dos pais que 
temos, a escolha é sempre nossa, 
do novo SER. Por isso, devemos 
consciencializar: “Porque é que escolhi 
esta família?”, “O que vim trazer?”, “O 
que devo aprender com ela?”.

Portanto, o novo SER é único e 
precioso. Ele é fruto do intelecto 
e do coração, por isso, no ato 
sexual, os pais só o devem desejar 
com pensamentos nobres e com o 
coração repleto de amor.

Só com esta premissa poderão 
permitir o fenómeno cósmico da 
fusão entre o espírito e a matéria, para 
poderem acolher uma criatura dotada 
das melhores qualidades.

A responsabilidade desta criação 
maravilhosa nestas condições é que 
permitirá a evolução consciencial da 
humanidade. 

Consciencial deve ser igualmente o 
período em que a criança é acolhida no 
ventre materno - a gestação. Aqui, o pai 
tem como papel principal ser o “projeto” 
desta construção; a mãe, a que 
fornece os materiais. Ambos devem ser 
da melhor qualidade ou, pelo menos, 
que um contrabalance o outro.

O projeto e os materiais formaram a 
casa – o útero – onde o bebé deve ser 
bem acolhido durante nove meses. 
É claro que a mãe e o pai continuam 
a ter a responsabilidade de criar e 
de educar o seu filho: o pai deverá 
dar todo o apoio, conforto e amor 
ao bebé e à mãe; esta, por sua vez, 
deverá nutrir-se do mais são, quer em 
alimentos, quer em pensamentos.

O momento do parto é a entrada 
do bebé no palco da sua vida. É um 
momento de separação e de dor.

O tipo de parto influencia 
emocionalmente a criança na sua 
vida adulta.

Ambos deverão acariciar a barriga 
e entrar em contacto com o seu 
bebé, com palavras amorosas 
saídas do mais fundo das suas 
almas, para que essa semente 
cresça num ambiente em que se 
sinta bem-vinda.
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ALIMEnTAR-SE
DA LUZ DO SOL

Os alimentos vivos, 
como as frutas, as 
verduras e os legumes 
têm muito mais 
afinidade com a luz 
de elevada vibração 
e devem, por isso, ser 
prioritários, senão 
exclusivos, na nossa 
dieta, nos tempos que 
correm.

É já muito clAro que a 
mudança está em grande aceleração. 
A Nova Era está aí e a energia não 
é mais a mesma. Há, pois, que 
procurar a melhor forma de a sintonizar 
e de nos afinarmos com as novas 
frequências.

A forma como nos alimentamos 
faz toda a diferença e, quanto mais 
saudável e a natural for a nossa forma 
de comer, mais facilitado será todo 
esse processo.

A vida destes alimentos, o seu cultivo, 
depende da luz e do calor do sol, o 
que nos leva a perceber que, se nos 
alimentássemos diretamente da fonte, 
teríamos ainda a vantagem de evitar 
todos os tóxicos da nossa comida 
usual. 

É possível viver bem e saudável 
alimentando-se da luz. Vários povos 
da antiguidade e as culturas indígenas 
que veneravam o sol fizeram uso desta 
prática. Hoje em dia, existem ainda 
algumas comunidades onde se vive 
dessa forma.

Tilde Carneiro
919 050 797
Cursos e Worshops de alimentação saudável.
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Hira Ratan Manek é o homem que 
decidiu saber mais sobre esta 
sabedoria quase esquecida e 
desenvolver o seu próprio método, 
estruturado em muitos anos de 
pesquisas e estudos. Desde 1995, 
vive apenas da energia do sol e de 
água, e percorre os quatro cantos 
do mundo ensinando a facilidade e 
as vantagens das suas fantásticas 
descobertas.

Ele parte do princípio que o cérebro 
humano é um super computador 
natural muito mais poderoso do que 
o mais avançado equipamento, mas 
ainda muito pouco ativado. A energia 
solar é a fonte que alimenta o cérebro, 
entrando através do olho humano. 
Os nossos olhos são órgãos muito 
complexos, com uma capacidade 
imensa, e são a porta de entrada 
da energia solar. Através das células 
foto-recetoras da retina, a luz do sol 
vai ativar a glândula pineal e o cérebro. 
Como absorve todas as cores 
dessa luz, distribui-as para todos os 
órgãos internos, segundo as suas 
dependências dessas cores.

terá desaparecido e tudo começará a 
mudar. A memória, a força mental e a 
autoconfiança estarão beneficiadas e 
ainda mais, se praticarmos o método 
de uma forma consciente e confiante, 
cultivando o pensamento elevado.

Ao final de seis meses, estaremos 
a olhar o sol durante trinta minutos. 

Nesta altura, também as doenças 
físicas começarão a ser curadas.

Aos nove meses, teremos atingido 
44 minutos diários, isto se se olhar 
o sol todos os dias. Sempre que 
não tivermos oportunidade de o ver, 
retomamos o tempo do último dia, 
acrescentando sempre dez segundos.

Quando completarmos o processo (os 
44 minutos), vamos ter que caminhar 
descalços na terra durante 45 
minutos diários durante seis dias. Ao 
caminharmos descalços, o peso do 
corpo vai ativar as nossas glândulas 
através dos dedos dos pés. E é 
tudo. A partir daqui, convém manter 
a sintonia com o sol e usufruir da sua 
presença diária, sempre que possível.

A meu ver, vale muito a pena 
experimentar e testar a eficácia do 
método. É mais uma oportunidade 
de nos aproximarmos e conectarmos 
com a natureza, a postura que nos 
torna mais saudáveis e equilibrados. 
É mais uma oportunidade de 
desfrutarmos dessa magnifica bênção 
que a vida põe à sistematicamente à 
nossa disposição: os géneros.

Há que ter em conta a fragilidade e delicadeza dos 
nossos olhos e, por isso, respeitar as horas indicadas 
para seguir o método sem correr riscos de os 
danificar pela influência dos raios UV e IR: durante 
a primeira hora, desde que o sol nasce, ou da última 
antes, que ele se ponha.

Começa-se por olhar o sol durante 
dez, segundos no primeiro dia. No 
dia seguinte, aumenta-se mais dez 
segundos, ou seja, olha-se o sol 
durante vinte segundos. Se, em cada 
dia, aumentarmos dez segundos, ao 
fim de três meses estaremos a olhar 
o sol durante quinze minutos. Nessa 
altura, é já suposto ser bem evidente 
a diminuição da tensão mental, pois o 
cérebro está mais ativado. Qualquer 
desequilíbrio mental ou depressão 

Como o cérebro já não gasta tanta 
energia para acudir aos problemas 
mentais e preocupações, que é o que 
habitualmente acontece, as reservas 
energéticas vão aumentando e, por 
isso, a necessidade de comer vai 
diminuir e a fome será cada vez menor. 

O nosso cérebro não precisa de 
comida para funcionar, precisa sim 
de energia, que é sintetizada da 
comida que comemos.

Hira Ratan Manek
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© maria begasse

“Amo a liberdade.

Por isso, as coisas que amo deixo-as livres.
 

Se voltarem, é porque as conquistei.
 

Se não voltarem, é porque nunca as tive.”

Bob Marley
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reiki

AS CInCO CHAvES
DA FELICIDADE

Rui Moura
Coaching & Terapias
www.ruimoura.eu
rui@ruimoura.eu
961 040 539

© mfotografia
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A HiStóriA Sugere que o Reiki estava 
destinado a ser um caminho espiritual, pois 
nasceu daquilo que poderemos chamar de 
experiência religiosa.

O objetivo de Mikao Usui era compartilhar 
com todas as pessoas aquilo que tinha 
experienciado. Era o seu imenso presente 
para a humanidade: que sentir e canalizar 
o divino pudesse ser experimentado e 
praticado por todas as pessoas.

A minha definição de caminho espiritual é o 
método ou a técnica que ajuda o Praticante 
a encontrar-se a si próprio. E existem tantos 
caminhos para o si mesmo como pessoas 
neste planeta. Cada um de nós cria o 
seu próprio caminho, à medida que o vai 
percorrendo. Mas certas ajudas e técnicas 
podem fazer toda a diferença.

Na nossa jornada espiritual, é provável 
que avancemos tão rápido como um carro 
de bois, se seguirmos sozinhos. Mas, 
com a ajuda de um Mestre, podemos 
aprender a voar e fazer rápidos progressos. 
Com um método ou sistema com provas 
dadas, podemos avançar a um ritmo 
firme e constante. O Reiki apresenta-se, 
nos nossos dias, como esse método 
que nos pode permitir uma evolução e 
desenvolvimento pessoal firme e constante.

Com frequência, os praticantes de Reiki 
dizem que algo os leva ou guia a tomar 
esta ou aquela atitude. Contudo, a fronteira 
entre intuição e ilusão é muito ténue, pelo 
que devemos estar atentos, para que essa 
orientação não sirva como desculpa para 
não nos responsabilizarmos pelas nossas 
ações. O facto é que cada um de nós é 
totalmente responsável por tudo o que faz, 
diz, pensa e sente.

A habilidade de agir de 
maneira totalmente 

responsável é uma das 
mais importantes a 

desenvolver ao longo 
do nosso caminho.

A responsabilidade 
permite-nos a 

liberdade total.
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Não há mal nenhum em sentir a mão 
divina a levar-nos numa direção. Todos 
estamos familiarizados pela sensação 
de ser guiado, puxado para algo ou 
para alguém, sem o envolvimento 
da nossa vontade, desejos ou ego, 
mas isso está longe de ser a norma. 
Geralmente, somo nós que tomamos 
as decisões que afetam o nosso bem 
estar emocional, de saúde, de finanças 
ou outras áreas da nossa vida.

Uma atitude comum nos círculos de 
Reiki é “O Reiki vai resolver isso.” Na 
realidade, o Reiki não resolve, seja lá 
o que for. Ou nós fazemos, ou nós 
não fazemos! Especialmente quando 
só os nossos egos estão envolvidos, 
quando tomamos decisões que não 
respeitam a ética e nos beneficiam 
unicamente, individualmente ou a 
um grupo. Nesse caso, o Reiki não 
faz nada. O Reiki não se interpõe 
no nosso caminho, ainda que o 
nosso caminho passe por uma fase 
destrutiva.

Ao refletir profundamente sobre o 
significado destas simples palavras 
e tentar a sua aplicação no dia a 
dia, podemos, de imediato, ser 
confrontados com a nossa crença de 
que não possível não se irritar ou não 
se preocupar, ou ainda, como é que 
se pode agradecer o que aconteceu 
de mau. 

Podemos ainda ser traídos pelo 
nosso ego, ao achar que somos 
trabalhadores diligentes ou um 
exemplo de bondade para com os 
que nos rodeiam, cegos à nossa 
incapacidade de dar um sorriso à 
senhora da caixa do supermercado ou 
de abrir a porta à senhora da limpeza.

sim, que gostariam, pois essa pessoa 
seria aquilo que desejam para a vida 
dos seus filhos: um modelo positivo 
e um exemplo a seguir, alguém 
cuja companhia pode influenciar 
drasticamente as escolhas futuras 
daqueles que mais amam. Gosto de 
ver o espanto na cara desses alunos 
quando lhes digo que podem ser 
essas pessoas.

Estes Cinco Princípios orientadores 
de vida, em conjunto, contêm o poder 
de transformar radicalmente a vida 
de quem os puser em prática, de 
conduzir o praticante de Reiki a uma 
versão melhorada de si próprio, à 
iluminação.

Mikao Usui ensinou-nos a Arte Secreta 
de Convidar a Felicidade e as suas 
chaves são os Cinco Princípios. 
Lanço-vos o desafio de os viverem de 
forma profunda, diariamente, e, para 
não complicar, sugiro que escolham 
um, um só princípio que irão pôr em 
prática de forma totalmente irredutível, 
ao longo de um mês. Se falharem, 
recomecem, até conseguirem no 
vosso íntimo dizer Consegui! 

Deixem que a magia do legado de 
Mikao Usui tome conta da vossa vida. 
Ela nunca mais será a mesma.

Temos de ter um papel ativo 
sobre o que é que queremos 
e o que não queremos. Não 
devemos entregar o nosso 
poder pessoal, nem sequer 
ao Reiki.

Muitos de nós não têm acesso aos 
ensinamentos de um mestre iluminado, 
nem à orientação de um praticante de 
Reiki avançado. Desta forma, temos 
de confiar no legado de Mikao Usui: os 
Cinco Princípios de Reiki.

Quanto mais estudo as vias interiores 
e exteriores da energia, mais me 
apercebo que, quando vivemos os 
Cinco Princípios de Reiki, eles são, 
na realidade, toda a orientação ética 
de que necessitamos. Não é o ato de 
cantar e meditar sobre os princípios 
que cria mudança, mas sim, o permitir 
que eles sejam a luz que guia a nossa 
conduta.

O nível de profundidade 
e reflexão que estes Cinco 
Princípios podem ter na 
vida de um ser humano é 
revolucionário.

Só por hoje: 

Não se irrite.

Não se preocupe.

Agradeça a suas bênçãos.

Trabalhe diligente e honradamente.

Seja bondoso para com todos os seres vivos.

Costumo fazer um exercício com 
os meus alunos, a quem pergunto 
se gostariam que os seus filhos 
convivessem e pudessem passar 
tempo com uma pessoa que, só 
por hoje, não se irritasse, não se 
preocupasse, agradecesse as suas 
bênçãos, trabalhasse diligentemente 
e fosse bondoso para com todos 
os seres vivos. Todos me dizem que 
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LIDERAnÇA
EMPRESARIAL
E ESPIRITUALIDADE
intenção

Autorrealize aquilo que é essencial nas suas relações profissionais. O primeiro 
passo para essa auto-observação será entender que não basta conhecer os 
valores da sua empresa; mais do que isso, é necessário partilhá-los. Tudo o resto 
depende exclusivamente de si.

Paulo Vieira de Castro
Consultor de Especialista. Inner Leadership Coach, 
geral@paulovieiradecastro.com

© mfotografia
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Uma das narrativas que considero 
mais útil para esta reflexão passa-se 
em torno de um monge zen que, 
passeando num canteiro de obras, 
perguntou a um pedreiro:
- O que estás fazer?
- Não está a ver?! Estou a partir 
pedras.

Quatro passos adiante, o monge 
pergunta a mesma coisa a um 
segundo pedreiro.
- Ganho o meu sustento – responde, 
com grande seriedade.

Antes de abandonar definitivamente o 
local, o monge faz a mesma pergunta 
uma última vez, a um terceiro homem.
- Eu? Eu estou a construir uma 
catedral – responde sorrindo.

Da próxima vez que atravessar a porta 
principal da empresa onde trabalha 
faça a escolha entre: Estou aqui 
para partir pedra, para ganhar o meu 
sustento ou para ajudar a construir 
algo de grandioso? Responder a 
esta questão é desafio suficiente 
para quem procura em si próprio a 
transformação positiva.

“A sua verdadeira 
casa é… você. 

Então, dê um 
abraço a si 
mesmo(a) e diga: 
a minha casa 
é aqui e agora! 
Afinal, você é a 
origem de tudo o 
que lhe acontece.”
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1ª lição 

Assuma tornar-se o autor da sua própria 
história. você é, e será sempre, a sua 
maior empresa. então, seja o exemplo que 
quer ver nos seus colegas de trabalho. 
Neste caso, mudar a atitude dos outros só será 
possível pelo exemplo que você dá.

AceitAção
Se lhe pedisse para descrever a sua própria 
casa, como é que o faria? De que cor é a 
sala, a cozinha… Reflita. Demore o tempo que 
quiser. Feche os olhos e recomece a descrever 
a sua casa. A sua verdadeira casa é… você. 
Então, dê um abraço a si mesmo(a) e diga: 
a minha casa é aqui e agora! Afinal, você é a 
origem de tudo o que lhe acontece.
Sempre que regressar ao trabalho, retome a 
sua face original. Lembre-se: se não controlar o 
seu destino, alguém o fará por si.

2ª lição

também em ambiente de trabalho, 
confundir a face acidental com a 
essência do seu Ser é causa da não 
realização profissional de muitos. 
mas, como poderemos encontrar essa 
verdade em nós próprios? A resposta não 
podia ser mais simples. Não podemos! Ela 
encontra-nos primeiro. Vai passar uma vida a 
fingir o contrário?!

deSApego
Não busque uma solução. Antes disso, 
procure um caminho. A solução surgirá 
depois. Vai ver que esta simples mudança de 
perspetiva fará toda a diferença, do mesmo 
modo que não deve perseguir o sucesso 
como uma meta, veja-o como caminho. O 
mesmo é válido para a paz interior ou para 
a felicidade. São caminhos para algo maior, 
nunca um fim em si. Como poderia ser 
diferente com as suas escolhas para a vida?
Assim, é urgente que comece por fazer a sua 
parte, construindo o seu próprio caminho. Isto 
será, para muitos, um outro desafio para a vida. 
Garanto-lhe que há alguém muito especial que 
o espera no final desse trilho: você!

3ª lição

ninguém é vítima do mundo, mas sim da forma como o 
percebe.
Acredite, o mundo não vai mudar por causa dos seus conflitos interiores. 
A transformação é possível, mas não acontecerá porque simplesmente o 
deseja. Abandone todas as expetativas, deixando-se simplesmente estar 
aberto(a) ao que o universo lhe proporciona aqui e agora.

liderAnçA eSpirituAlizAdA: A terceirA mArgem
Este querer é independe do lugar que você ocupa na empresa em que 
trabalha, todos somos lideres ao nosso nível de influência.
O maior desafio que se coloca a qualquer ser humano será o de cumprir 
o seu próprio destino, só depois poderá entregar-se a outras apostas. 
Então, deveremos buscar o equilíbrio, a fluidez e o êxito, isto numa 
perspetiva de completude, incorporando valores pessoais na atividade 
profissional e vice-versa.
O líder da terceira margem é aquele que consegue conduzir-se a si 
mesmo, através duma matriz interior. Ele garante e inspira o cumprimento 
do propósito estratégico da organização na afirmação de valores 
maiores, que também toma como seus.
De forma a melhor explicar este tipo de liderança, utilizo como exemplo 
um simples rio. Do rio que tudo arrasta, dizemos que é violento, 
esquecendo-nos do quão arrebatadoras são as margens que o 
comprimem. A violência do rio, enquanto problema, não está nele 
próprio, mas sim nas suas margens.
Na parábola do rio, a liderança espiritualizada será a terceira margem, 
ou seja, o constrangimento impercetível que tudo abarca. Só deste 
modo, você estará verdadeiramente centrado(a) no seu caminho 
interior, ou seja, na origem de tudo, estando pronto(a) para repartir essa 
responsabilidade com todos os que o rodeiam. Porque não o haveria de 
fazer no seu local de trabalho?

4ª lição

Alinhar o querer individual com a motivação do coletivo exige 
uma liderança interior robusta.
A espiritualidade é a única dimensão onde tais condições poderão ser 
encontradas.

Só pela disciplina ética, pela responsabilidade 
incondicional, pelo exemplo, honrando os seus 
mestres, será funcional pensar que um outro 
mundo para os negócios é possível.
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IPn – InSTITUTO PORTUGUêS
DE nATUROLOGIA

– ENTREVISTA –

O Instituto Português de naturologia (IPn) é uma entidade formadora 
acreditada com reconhecida capacidade formativa na área da Medicina 
natural. Atualmente é um dos projetos mais reconhecidos nesta área, com 
escolas e clínicas em Lisboa, Porto, Braga e Coimbra.
O IPn foi pioneiro a apresentar cursos de longa duração, juntando o trabalho 
de investigação à componente de trabalho prático, nomeadamente em 
contexto real de trabalho.
A Prof.ª Dr.ª Manuela Maia é a diretora-geral do Instituto e falou à Revista 
ESPAÇO ABERTO do projeto visionário de um grupo de professores 
universitários, para formar em áreas cuja importância se torna “inevitável”.

Entrevista: Rosa Silva e Maria de Fátima Ribeiro
Fotografia: mfotografia
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espaço Aberto (eA) - Como surgiu 
o IPN e qual era o objetivo da sua 
criação?
prof.ª dr.ª manuela maia (mm) 
- O IPN surgiu da necessidade de 
fazer formação séria e sistematizada 
na área da Medicina Natural. As 
circunstâncias foram-se reunindo e o 
projeto foi-se desenvolvendo entre um 
grupo de professores universitários 
que se dedicavam à investigação 
e que se interessavam por estas 
temáticas. Surgiu em 1999, quando 
não havia qualquer credibilidade quer 
na formação quer na sua prática. 
Foi um grande desafio, mas desde 
logo se delinearam ideias muito 
concretas e definidas e conformadoras 
do projeto educativo do IPN. Este 
baseava-se, essencialmente, em 
dois grandes objetivos. O primeiro 
era dar ao aluno uma formação 
abrangente e aprofundada sobre 
terapias naturais, em que o aluno 
tivesse a possibilidade de aprofundar 
conhecimentos de forma sistemática e 
metodologicamente correta.
O outro objetivo visava que o aluno, 
quando entrasse nesta estrutura, 
encontrasse tudo o que necessitaria 
para a sua formação, nomeadamente 
com toda a vertente clínica e 
integração no mercado de trabalho. 
Por isso, o IPN não é só uma estrutura 
formativa. Desde o primeiro momento, 
foi pensada como uma estrutura 
integrada, onde o aluno se insere e 
tem todo o apoio, até ao momento em 
que se lança no mercado de trabalho. 
A ampla diversidade de formações 
dos formadores e a sua riqueza 
pessoal permitiu ao IPN construir um 
projeto de grande riqueza educativa.

– ENTREVISTA –
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eA - Foram pioneiros, ou já havia 
outras escolas do género?
mm - Não existiam escolas 
estruturadas nem projetos 
educativos integrados. O IPN foi 
uma das primeiras escolas com 
projeto educativo, com linhas muito 
bem definidas de orientação e de 
formação, com cursos na área da 
Naturopatia, Medicina Chinesa (4 
anos), de Massagem, com diversidade 
de conhecimentos, com planos 
curriculares estruturados organizados 
e com professores preparados para 
os lecionar, escolhidos entre pessoas 
com reconhecida credibilidade técnica 
científica, pedagógica e profissional.

O aluno, ao fazer a sua 
formação, sabe que 
estará acompanhado 
e apoiado por uma 
estrutura que lhe 
disponibiliza tudo 
o que necessita 
para ter sucesso, 
acompanhando-o 
e apoiando-o até à 
inserção no mercado de 
trabalho. 

eA - Além da vocação formativa, 
sabemos que a estrutura do ipn 
tem uma atividade muito intensa 
junto das instituições e da 
sociedade. como conseguem?
mm - Toda a estrutura do IPN está 
vocacionada para a responsabilidade 
social, que se traduz numa dinâmica 
de prestação de serviços de apoio à 
comunidade, pensando naqueles que 
não teriam disponibilidade económica 
para aceder a estas terapias, se não 
fosse a nossa intervenção. 
Entendemos que qualquer estrutura 
que está vocacionada para a formação 
só faz sentido se estiver muito bem 
inserida na sociedade e for necessária 

– ENTREVISTA –
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à sociedade. Para tal, temos 
vários protocolos com instituições, 
nomeadamente Câmaras Municipais, 
Juntas de Freguesia, Centros 
Paroquiais, Centro de Idade sénior, 
hospitais, Rotary Club, onde, de forma 
gratuita, prestamos serviços no âmbito 
da formação e das terapêuticas .

eA - não existindo ainda 
legislação aprovada nesta área, o 
ipn está, no entanto, acreditado.
mm - O IPN foi a primeira 
instituição a ser acreditada, como 
entidade formadora, no âmbito das 
terapias naturais, pelo INOFOR. 
Posteriormente, a Lei 45/2003, de 22 

de agosto, veio tentar legislar nesta 
matéria, mas acabou por não ser, 
até ao momento, regulamentada. 
Face a esta situação de vazio legal 
há que cuidar que as instituições 
que trabalham e formam nesta área 
sejam reconhecidas de acordo com 
o enquadramento legal existente. 
É o caso do IPN, que tem sido 
sempre acreditado pelos organismos 
competentes.

eA - A acreditação dá 
credibilidade ao ipn?
mm - Com a acreditação informa-se 
as pessoas que há uma estrutura 
organizada e responsável, cujo projeto 

foi avaliado e aprovado. No caso do 
IPN, por exemplo, houve uma grande 
aposta na vertente humana, fazendo 
sentir a cada colaborador que faz parte 
integrante desta estrutura. Também as 
instalações são muito importantes. As 
nossas áreas encontram-se nas zonas 
mais nobres das cidades de Lisboa, 
Coimbra, Porto e Braga. Foi sempre 
nosso critério escolher espaços 
que pudessem, não só dignificar a 
instituição, mas proporcionar boas 
condições de trabalho, o que julgamos 
ter conseguido. A credibilidade de 
uma instituição impõe-se, não só 
pelo seu reconhecimento legal, 
mas também pelas qualidades 

“Entendemos 
que qualquer 
estrutura que 
está vocacionada 
para a formação 
só faz sentido 
se estiver muito 
bem inserida 
na sociedade e 
for necessária à 
sociedade.”

– ENTREVISTA –
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humanas da sua equipa, 
pela harmonia das suas 
instalações e pela qualidade 
que se consegue inculcar nos seus 
alunos. É extremamente importante 
que as pessoas que trabalham 
connosco sintam que fazem parte 
desta estrutura. Todas as opiniões, 
iniciativas, ideias novas que os 
alunos e colaboradores apresentem 
são rececionadas, discutidas e 
trabalhadas, de maneira a que, cada 
pessoa que por cá passa, se sinta não 
só parte deste projeto, mas também 
possa contribuir para a qualidade do 
mesmo. 

eA - É uma instituição com cariz 
humano?
mm - Essencialmente. Esta instituição 
não foi criada para ter objetivos 
comerciais. O seu primeiro objetivo 
foi dignificar a Medicina Natural e 
promover a formação de pessoas que 
pudessem contribuir para o bem estar 
e saúde das pessoas, sem provocar 
danos. O importante é que o IPN 
possa servir as pessoas, contribua 
para a sua felicidade e realização 
pessoal.

eA - como é que estas áreas 
poderiam ser integradas na 
medicina convencional? 
mm - As terapias naturais têm uma 
filosofia, uma concetualização da 

“As terapias naturais têm uma filosofia, uma 
concetualização da saúde e da doença, uma 
metodologia e um discurso próprio.
Trata-se de uma área do saber com real autonomia.”

saúde e da doença, uma metodologia 
e um discurso próprio. Trata-se 
de uma área do saber com real 
autonomia.
Daí a necessidade de alguma 
cautela quando se cede à tentação 
unanimista, ao tentar misturar 
conceitos. É um erro estrutural 
juntar dois tipos de abordagem que 
encerram, em si, toda a potencialidade 
da complementaridade, mas não da 
identidade. Os profissionais destas 
áreas têm de ser detentores de uma 
formação rigorosa, para que possam 
prestar um serviço esclarecido junto 
das populações.

eA - Quanto tempo demora 
um curso de terapêuticas não 
convencionais?
mm - Depende das áreas. Há cursos 
que necessitam de curta e outros de 

longa duração. Estes últimos 
precisam de cerca de três ou 

quatro anos, com conhecimentos 
teóricos e práticos, bem como da 
prática clínica.

eA - o ipn também tem formação 
na área consciencial? 
mm - Temos um, ainda jovem, 
Departamento das Ciências da 
Consciência, que se trabalha as áreas 
das relações interpessoais, da mente, 
da consciência, por nos termos 
apercebido da sua importância para a 
saúde e bem estar.
As instituições fazem sentido quando 
criam felicidade às pessoas. O IPN 
foi criado nesse sentido. Tudo o que 
seja gerar felicidade é criar riqueza, em 
todos os seus sentidos.
O IPN visa criar essa riqueza: humana, 
física, intelectual, de valorização 
e felicidade. Quando as pessoas 
encontram no IPN um fator de 
mudança da sua vida ajudando-as 
a ser mais felizes, sentimos que a 
instituição está a atingir, plenamente, 
os seus objetivos. 

– ENTREVISTA –
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eA - o aluno que termina o seu 
curso no ipn ao fim de quatro 
anos, é considerado licenciado?
mm - A formação em Portugal 
está dividida em dois grandes 
tipos: a formação profissional e a 
formação graduada. Esta última, está 
devidamente regulamentada e está 
entregue ao Ministério da Educação.
 Há, depois, a formação profissional, 
tutelada pelo Ministério do Trabalho 
ou do Emprego e com vocação de 
excelência, mais vocacionadas para o 
mundo do trabalho prático e tem sido 
nesta área onde se enquadram estas 
terapêuticas.

eA - Há mercado de trabalho para 
o aluno que termina o seu curso 
no ipn?
mm - Este tem sido um dos nichos 
de mercado que ainda não está 
saturado, proporcionando excelentes 
saídas profissionais. Cada vez mais 
nos apercebemos da eficácia destas 
terapias e maior é o índice da procura. 
Os nossos alunos têm um índice 
de empregabilidade muito elevado, 
ultrapassando os 90%. Significa 
isto que, de acordo com os dados 
que temos, os nossos alunos, no 
fim do curso, facilmente encontram 
uma orientação profissional. A Bolsa 
de Trabalho que o IPN disponibiliza 
em muito contribui para essa 
empregabilidade. 

“As instituições fazem 
sentido quando criam 
felicidade às pessoas. 
O IPN foi criado nesse 
sentido. Tudo o que seja 
gerar felicidade é criar 
riqueza, em todos os 
seus sentidos.”

eA - A dr.ª manuela é a diretora-
geral do ipn e sente-se a sua 
paixão por este projeto.
mm - Trabalhamos muito com 
parcerias e temos sempre novos 
projetos. Organizamos congressos 
e palestras; temos protocolos com 
hospitais, com estabelecimentos 
de ensino, com instituições, como 
câmaras municipais e juntas de 
freguesia, para que consigamos ser 
uma instituição intimamente ligada à 
sociedade, numa vertente integrada. 
O trabalho do IPN está centrado 
nas pessoas; é de pessoas e para 
pessoas.

eA - esta é uma área para o 
futuro?
mm - É uma área inevitável. As 
pessoas têm que mudar radicalmente 
os seus hábitos de vida e a sua 
forma de pensar, muitas vezes, 
num percurso individual. Embora 
a sociedade esteja mais sensível 
a novas formas e atitudes de 
abordagem da saúde, a mudança 
passa muito por cada um se 
aperceber que vai ter que mudar os 
seus hábitos alimentares, de viver, 
de estar, sob pena de caminharmos 
para uma sociedade de doença e de 
doentes.

– ENTREVISTA –
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Porque quem ama
nunca sabe o que ama 

Nem sabe porque ama,
nem o que é amar 

Amar é a eterna inocência, 

E a única inocência,
não pensar...

Fernando Pessoa
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enQuAnto SereS HumAnoS, 
o amor é essencial na nossa vida. É o 
verdadeiro motor da nossa existência. 
Contudo, pode ser interpretado 
de diversas formas e ser vivido em 
diferentes situações da experiência 
humana.

O amor que é comumente aceite pela 
maioria das pessoas é condicional, 
que parte de uma ideia de escassez, 
da falta, e que procura ali encontrar 
aquilo que julga faltar-lhe à partida.

Como esse amor parte de uma ideia 
de necessidade, vai procurar quem 
responda a essas necessidades, 
estabelecendo que tipo de 

É ESSEnCIAL,
O AMOR

características pode corresponder 
a esse ideal. Quando encontra 
alguém que aparenta suprimir essas 
falhas, entra como que numa fase de 
êxtase. Este é um amor que se torna 
dependente da outra metade e que 
cria expectativas sobre ela, que irá 
cobrar constantemente. 

Paulo Renato
Consultor Desenvolvimento Pessoal
http://paulorenatoconsultor.blogspot.com
http://educarpositivamente.blogspot.com
r23.renato@gmail.com

Após a fase inicial, em que 
tudo parece cor-de-rosa e 
a sensação de felicidade 
esfusiante começa a entrar 
na rotina, a realidade 
começa a emergir e começa-
se a reparar nos defeitos que 
a outra pessoa tem.
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Nesta fase, muitos dos 
relacionamentos ou se rompem ou 
evoluem para um encontro entre 
duas vontades que integram as falhas 
percecionadas. Mas as cobranças 
irão sempre existir a cada zanga e 
expressões do tipo, “tu mudaste, 
não eras assim…”;” tu não me 
compreendes…”, estarão presentes 
na relação.

Este é um amor que procura, 
no exterior, preencher um vazio 
percecionado no interior, e aí foca 
a sua atenção, estando sempre 
dependente das circunstâncias 
externas para se sentir pleno e 
realizado. Mas a sensação de 
falta irá reaparecer, pois um amor 
dependente do exterior só se satisfaz 
temporariamente.

Por outro lado, quando falamos de 
amor incondicional temos de falar da 
essência do Ser.

Ele é inclusivo, ao contrário do amor 
condicional, que se fecha num grupo 
reduzido de pessoas, de acordo com 
os diferentes tipos de amor de que 
se trate: amor entre um casal, pais e 
filhos, familiares, amigos, etc. É um 
amor dependente, baseado na troca, 
numa contabilidade que analisa quem 
ama mais ou menos o outro e de que 
forma o demonstra.

O amor condicional é baseado no 
medo. É o medo que o controla. É o 
medo da perda e da escassez que 
leva a que se lute por manter esse 
amor, de forma a preencher a lacuna 
percecionada. No entanto, nessa luta 
constante deixa-se de se desfrutar do 
verdadeiro amor, pois o foco está em 
conservar o amor que se conseguiu 
amealhar.

Já ao amor incondicional basta Ser. 
Ele é sereno e está sempre presente; 
não necessita de se evidenciar para 
se fazer sentir. Dispensa adjetivos, não 
exige sacrifícios nem cobra nada de 
ninguém, pois está presente em toda 
a existência e é o elo de ligação. Só 
estando presente em cada momento 
do existir poderá ter-se consciência 
desse amor. Mas o facto de não 
termos ainda consciência dele não o 
impede de estar sempre presente em 
cada um de nós, esperando o nosso 
despertar, já que não conhece tempo, 
nem espaço. 

Esse tempo e espaço são uma ilusão 
que existe precisamente para ser 
usado nesse despertar, para viver 
experiências que catalisem a evolução 
do nosso nível de consciência, até 
que estejamos prontos para abraçar a 
nossa pura essência.

Quando tomamos 
consciência de quem 
somos de facto, 
descobrimos que nós 
somos amor.

É dessa matéria que somos formados 
e, como tal, somos todo o amor que 
é possível ser e nada exterior a nós 
pode acrescentar o que quer que seja 
àquilo que já somos. Pelo contrário, 
é através da partilha do nosso amor 
que tomaremos consciência de todo o 
amor que somos. Só pode dar quem 
tem para dar e, através dessa partilha, 
veremos o nosso amor expandir-se.

O amor incondicional, quanto mais for 
partilhado mais se expandirá.

Para descobrir o amor 
incondicional que 
na verdade somos 
precisamos de fazer 
muito menos do que 
temos feito, permitindo 
que a nossa essência 
se manifeste em 
nós, prescindindo 
da necessidade de 
controlar a nossa 
existência.

Devemos confiar na perfeição da 
vida, que nos traz em cada momento 
tudo aquilo que é o necessário e 
com o que podemos lidar, de acordo 
com o nosso nível de consciência. 
É quando abdicamos do controle 
e nos entregamos sem condições 
que criamos espaço para que a 
nossa essência se manifeste na 
nossa realidade. Ela atuará da melhor 
forma em cada um, de acordo com 
a sua capacidade para a abraçar em 
plenitude.
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AtÉ AprendermoS o Amor, 
vivemos num campo armadilhado - 
gosto de afirmar, com alguma certeza

Fiel amigo desconhecido, acompanha-
nos nas inúmeras lágrimas que em 
seu nome vertemos; nas idealizações 
que em seu nome fabricamos; nas 
canções que para ele cantamos; nos 
poemas que para ele escrevemos; 
nas mentiras que nos contamos, até o 
aprendermos.

Embrenhamo-nos em crenças e 
deixamo-nos invadir pela sede de 
encontro com a cara metade, a alma 
gémea, o príncipe ou a princesa 
que vai sanar para sempre todas as 
nossas dores e vazios existenciais. 
Confundimos amor com carências, 
profanando, com facilidade, o seu 
sagrado propósito nas nossas vidas.

ARMADILHAS DO AMOR
(In)COnDICIOnAL

E, como em todas as aprendizagens, 
passa por um processo. Numa 
primeira fase, é inevitável confundi-lo, 
misturá-lo numa tômbola com outras 
bolas que não têm a sua cor, o seu 
cariz, a sua essência, para que, 
no momento certo, ele em nós se 
revele, não mais como um jogo de 
probabilidades ou uma espécie de 
golpe de sorte, mas como a maior 
certeza da nossa existência.

Até lá, há quem passe uma vida 
inteira em sua busca, driblando 
com os pés cansados uma pesada 
bola, por acreditar que é fora de si 
que o vai encontrar, e que o outro 
é a sua personificação. Apesar da 
relação a dois ser uma excelente 
forma de o aprender, é importante 
saber separar as águas, pois quando 
falamos de uma relação não estamos 
necessariamente a falar de amor. 

Vivemos profundos apegos, faltas de 
liberdade, de mentiras, de posses 
e tudo em nome daquilo a que 
chamamos amor. Controlamos o outro, 
na esperança de o(a) tornar nosso(a), 
retemo-lo(a) numa pequena porção 
de terra de onde não queremos que 
saia, com medo de perdê-lo(a). Assim, 
saciamos a nossa insegurança e 
garantimos - pensamos nós - a sua 
eterna presença na nossa vida. Mas, o 
que terá isto a ver com o amor?

A expressão amor incondicional, 
que repetimos como gralhas, é. na 
verdade, uma absoluta redundância, 
já que falar de amor incondicional é a 
mesmíssima coisa que falar de água 
molhada. 

Quando permitimos expandir a sua 
vibração, indubitavelmente tropeçamos 
na sua incondicionalidade. Da 
mesma forma que, ao colocarmos 
a nossa mão debaixo da torneira, 
sabemos que molhada é uma 
propriedade natural da água, apesar 
de ela poder estar fria ou quente 
- uma característica opcional. Se 
quiséssemos condicionar esta 
propriedade natural da água, querendo 
fazer dela outra qualquer, não teríamos 
qualquer dúvida de estarmos a perder 
o nosso tempo.

Quando amamos verdadeiramente, 
aceitamos o outro integralmente, sem 
condições. Isto não quer dizer que 
não reconheçamos o que nele(a) nos 
causa fricção. Com trabalho interno, 
vamos percebendo que essa fricção 
é a forma que a vida tem de nos 
mostrar a nossa própria sombra, os 
aspetos que em nós precisam de ser 
trabalhados, as partes das nossas 
personalidades que ainda estão 
feridas. É o medo-de-perder-o-outro, 
que nos faz condicioná-lo, e não o 
amor que por ele sentimos.

Despertar para esta consciência é 
despertar para a sua sacralidade e 
para o seu sentido nas nossas vidas. 
É sabê-lo uno, livre e integral. É sabê-
lo incondicionalmente AMOR.Cristina Leal

crisleal.unitedsouls@gmail.com

Na verdade, o amor 
não se ensina, 
aprende-se.

Antes de mais, o 
amor é o que nós 
somos e não o 
que nós temos.
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A terApiA do Som é muito antiga, 
assim como as Taças Tibetanas. 
A informação de que dispomos é 
que vieram do oriente, mas talvez o 
conceito venha do antigo Egito, onde 
já se utilizavam vasos de alabastro 
para produzir sons. Será, em parte, o 
efeito das taças de cristal de quartzo.

André Valentim

TAÇAS TIBETAnAS
E TAÇAS DE CRISTAL DE QUARTZO

Ali, existiam cinco câmaras e cada 
reproduzia uma frequência de sons, 
cada vez mais altos.

A 30 metros de profundidade, abaixo 
da pirâmide de Sakara, a nota Mi 
ressoava nas cinco câmaras, à 
entrada dos neófitos. Depois, nas 
demais câmaras, as notas Fá, Sol, Lá, 
ressoavam consoante os sacerdotes 
avançavam na aprendizagem. Na 
câmara principal, vibrava a nota Si, 
onde os mais altos iniciados atingiam 
níveis de consciência muito elevados e 
ascendiam a outras dimensões. Eram 
denominadas “câmaras azuis”.

Em Sakara, no Egito, existiam 
câmaras onde eram colocados vasos de 
alabastro de vários diâmetros, alguns 
preenchidos com água. A intenção era 
reproduzir notas musicais numa vasta 
escala de vibrações.

Nesse sentido, podemos 
perceber que a origem da 
utilização de vasos, taças 
e outros objetos sonoros 
vêm de muito longe.
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O efeito dos sons é muito curioso. 
No caso das taças de cristal de 
quartzo, elas oscilam de uma forma 
regular, vibrando em espiral, numa 
onda sinusoidal que se expande até 
um quilómetro. Esta onda vibra na 
proporção do número de ouro, a 
proporção divina. 

Nas terapias que faço com taças de 
cristal de quartzo e taças tibetanas 
constato que, quando o som é 
produzido, automaticamente, a aura 
da pessoa muda de cor, dependendo 
da taça utilizada. Alguns bloqueios 
(mais externos) são quebrados 
imediatamente, saindo do campo de 
energia da pessoa em forma de vapor. 
Depois, a aura fica mais luminosa e, 
por isso, produz um efeito relaxante.

Com a frequência do tratamento, a 
lucidez aumenta e a pessoa começa 
a reorganizar-se perante a vida. As 
situações mudam e o ser cresce cada 
vez mais, ao nível da consciência. O 
processo de transformação torna-se 
simples, se compreendermos que a 
pessoa passa a vibrar em harmonia 
com o universo. 

Cada ser humano tem o seu “tempo” 
para a mudança. Por isso, o “tempo” 
da terapia depende do mesmo.

Os efeitos que se podem observar 
são o relaxamento profundo 
(especialmente em casos de 
ansiedade, insónia e hiperatividade), 
a redução da agressividade, limpeza 
e reequilíbrio da estrutura áurica, 
mudança e tomada de consciência.

A tendência é que a pessoa 
começa a mudar os seus 
padrões de comportamentos, 
mais lúcidos e harmoniosos. 
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OS 72 AnJOS DA CABALA

QUAL É O SEU AnJO?
 A conexão com o nosso anjo da 
guarda é feita sempre que o invocamos 
através da oração, pedindo a influência 
dos seus poderes sobre nós.

Mas se, cinco em cinco dias, 
nos conectarmos a cada 
um dos diferentes anjos, 
obteremos todos os seus 
poderes e dons, trazendo-nos 
uma grande transformação 
espiritual, rumo à ascensão.
De acordo com as suas necessidades, 
pode invocar um ou mais anjos da 
Cabala, escolhendo o mais adequado 
ao momento atual de sua vida.

Pode também estudar sobre 
o anjo do seu nascimento, 
que o acompanhará por 
toda a sua vida e o ajudará a 
entender qual a sua missão 
nesta existência. 
Existe uma diferença entre os métodos 
de evocar e invocar. O processo de 
evocação sugere que você vá pedir 
algo a um anjo, para que ele lhe traga 
aquilo que você precisa. Esta prática 
talvez não seja a mais recomendada, 
até porque se você tiver que pedir algo 
a alguém, deve fazê-lo diretamente a 
Deus, o nosso Pai e Criador.

A invocação é algo que acontece a 
partir do nosso interior. Quando nos 
sintonizamos com a energia de um 
determinado anjo, quer seja através de 
uma meditação, uma vocalização ou 
uma ação, abrimos espaço para receber 
a sua energia para as nossas vida. Esta 
é uma ferramenta que pode trazer-lhe 
um verdadeiro crescimento espiritual.

todo o conHecimento 
disponível sobre anjos tem a sua 
origem na Cabala, uma sabedoria 
milenar que contém os maiores 
segredos sobre os mistérios do 
universo.

O seu conceito primordial é a Luz. 
Segundo a Cabala, a satisfação de 
todos os nossos desejos pode ser 
encontrada nesta infinita substância, 
sendo ela a origem de tudo o que 
existe no universo. A Cabala diz-nos 
que toda a Luz existente no universo é 
proveniente de um ponto inicial. Entre 
esse ponto e tudo que é manifestado 
no nosso mundo físico, existem 
camadas intermediárias, um facto 
comprovado nos dias de hoje pela 
física quântica.

Os anjos são energias que 
se situam nessas camadas 
intermediárias, entre Deus e 
o homem.
Em hebraico, malachim tem o sentido 
original da palavra anjo, que significa 
também mensageiro. Os anjos atuam 
como agentes transportadores, 
levando a Luz de um plano para outro, 
trazendo-nos a luz emanada por Deus, 
nas suas diferentes formas.

Para cada aspeto da existência 
humana há um anjo relacionado. 
Todos juntos, formam os 72 anjos 
da Cabala. Por exemplo, se temos 
problemas amorosos ou de amizade, 
podemos pedir a reconciliação 
ao anjo Haziel. Este anjo pode 
desfazer as situações angustiantes e 
preocupantes. 

Lucílio Pereira
anahata.sol@hotmail.com
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espaço Aberto (eA) - O que é que este método cura, o 
corpo ou a alma?
Anne Hoy (AH) - Depende. Há situações em que a dor 
e a doença física podem ser curadas com este método; 
noutras, a dor emocional, psicológica ou espiritual, a da 
alma. Depende. Em última análise, é sempre na alma que 
começa a doença e, muitas vezes, é ela que determina a sua 
manifestação.

– ENTREVISTA –

AnnE HOyE 

“CURAR É TESTEMUnHAR A DOR 
nA TERRA E TOCá-LA COM AMOR 
E COMPAIxÃO.”

Anne Hoye, professora na Barbara Brennan School of Healing® esteve no Porto em abril, onde 
dirigiu, na Escola de Medicinas Alternativas e Complementares (EMAC), um workshop sobre “Os 
Fundamentos da Ciência de Cura Brennan”.
Desenvolvido por Barbara Brennan, autora do livro Mãos de Luz, há cerca de 30 anos, esta 
abordagem defende que 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. 
Neste método de cura, espera-se a participação do paciente, cujo padrão energético só 
vai mudar de forma cocriada, com o seu envolvimento e a sua responsabilidade para fazer, 
simultaneamente, o seu próprio trabalho de mudança. (ver edição 9)

Anne Hoye leciona o 4º ano, na Faculdade Barbara Brennan, em Miami, desde 2000 (na Europa, 
existe uma faculdade na Áustria). Realizou vários workshops em vários países, incluindo na China, 
África do Sul e Irlanda, onde nasceu e viveu, antes de se mudar para os Estados Unidos. 
Em novembro próximo estará de novo no Porto, a convite da EMAC.

Se experienciar a dor ou doença física fazem 
parte da jornada da alma, aprendendo com 
isso alguma coisa, não vai ver-se livre dela, 
mesmo que procure a cura.

Nesta situação, este método é uma base de suporte para 
entender essa experiência. No entanto, se a jornada da alma 
não passa por experienciar a dor, mas sim a cura da dor, 
então, com este método, o técnico ajuda-o a curar a dor e a 
doença e a terminar essa experiência da alma.

Rosa Silva, Espaço Aberto
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eA - como decide que é uma 
doença da alma ou do corpo?
AH - Trabalho continuamente com a 
pessoa que chega até mim. Não é só 
numa sessão que isso se determina 
e há muitos fatores em análise. Um 
deles é construir uma relação com a 
pessoa, ler e conhecer o seu campo 
energético e trabalhar com ela num 
nível multidimensional: com o corpo, 
o campo energético, a dimensão 
da aura, da intenção de encarnação 
e com a essência, a chama divina. 
Dou-lhe um exemplo. Há já alguns 
anos, conheci uma senhora que 
tinha cancro e queria ser curada. Fez 
quimioterapia e radiação e, durante as 

sessões, eram reparados os danos 
no seu campo energético. Entretanto, 
entrou em remissão. Seis meses 
depois, o cancro voltou. Durante três 
anos, fizemos o mesmo trabalho com 
o cancro e a remissão. Decidimos, 
então, que trabalharíamos conectadas 
com a sua alma, com o propósito da 
sua jornada na terra. E o seu propósito 
tinha a ver com a forma como 
morreria, não como viveria com o 
cancro. Essa era a aprendizagem. Só 
trabalhando com a voz da alma é que 
pudemos chegar a essa informação.  

eA - É possível encontrar a cura, 
trabalhando com a voz da alma? 

AH - Sim, se esse for o propósito 
da alma. Nos anos oitenta, quando 
se iniciou o movimento New Age, 
pensava-se que tudo podia ser 
curado. Bastava encontrar o mantra 
certo ou a formação certa. Não é 
completamente verdade.

– ENTREVISTA –

Algumas vezes, a jornada 
através desta encarnação 
e por este mundo passa por 
experienciar uma doença 
e não a sua cura. Não 
podemos, portanto, dizer 
que se pode curar tudo.

© mfotografia
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eA - Quando a pessoa chega até 
si, por onde começa?
AH - Se alguém vem procurar-me, sei 
que vem à procura de ajuda. Logo, 
tenho implícita a permissão para 
perscrutar o seu campo energético e 
para olhar para o seu corpo físico e 
ver o que nele se manifesta. Assim, 
tenho um sentido da pessoa, a quem 
pergunto porque veio. Conversando, 
tenho acesso à sua história física, 
emocional, psicológica e espiritual. 
Com toda essa informação, sinto 
a pessoa. Depois, faço-a deitar 
na marquesa e inicio o trabalho 
energético.

eA - então, é importante, antes 
de mais, conhecer a pessoa?
AH - Sim. Eu não faço diagnósticos. 
Sinto a pessoa, perceciono-a como 
um ser multidimensional, para que, 
juntos, comecemos a criar uma 
oportunidade para o seu sistema 
entrar em equilíbrio. Eu apenas crio 
as condições para isso acontecer. 
Numa doença física, há um bloqueio, 
uma distorção ou um lugar onde a 
energia não circula de forma a manter 
a pessoa saudável. Se no campo 
de energia existir um bloqueio, nem 
que seja do tamanho da cabeça de 
um alfinete, até esse bloqueio se 
esvaziar e a energia fluir por ele, a 
doença física vai manter-se. O que 
faço é permitir que esse bloqueio se 
encha de energia e que a pessoa 
entre em equilíbrio com todo o campo 
energético. 

eA - A cura está em cada pessoa 
e os curadores são apenas 
canais de descoberta e de amor. 
concorda?
AH - Sim e isso levanta a questão: o 
que é curar?

Por vezes, quando existe uma 
doença física, a cura pode ser uma 
sensação de paz na alma e na psique, 
desviando a atenção do distúrbio 
físico, canalizando-a para algo maior, 
porque somos maiores. É uma 
maneira de desviar a atenção do foco 
da doença física e incorporá-la no 
sentido maior de quem somos e nisso 
há um sentido mais elevado. Para 
mim, a cura acontece no amor e na 
aceitação de si próprio, no momento.

eA - o que ensina nestes 
worshops? 
AH - Faço uma introdução à 
aprendizagem do método. A nossa 
escola tem uma formação de quatro 

anos, pelo que faço uma introdução 
ao que se aprenderá nesse período. 
Ensino apenas técnicas muito 
básicas. Da minha experiência com 
worshops, as pessoas apreciam os 
aspetos práticos, mais relacionados 
com o corpo. Neste módulo, a 
nossa atenção é centrada no corpo, 
em trazer presença ao corpo, em 
vez de trazer a energia de cima, à 
semelhança de outros métodos, que 
captam altas frequências do espírito, 
permitindo-lhes fazer o que o espírito 
quer fazer, sem fazer a conexão com 
o corpo, enquanto acontece. Da 
minha perspetiva, quando se ensina 
desta forma, quanto mais centrado 
se está no corpo, pode aceder-se a 
frequências mais altas de energia do 
mundo espiritual, em sintonia com 
o todo. Se não se está presente no 
corpo, há uma tendência para subir 
e sair e é linda a experiência com 

Curar nem sempre significa melhorar 
da doença. É, mais uma vez, um local 
multidimensional aonde vamos.

© mfotografia
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altas energias. Mas, do meu ponto 
de vista, é como a imagem de um 
balão, voando alto no céu com o fio 
flutuando, sem âncora. Então, se 
o corpo tiver uma âncora, há uma 
linha direta ou uma oportunidade 
de se expandir no mundo espiritual 
em 360 graus, em vez de subir e 
partir. Quando o fazemos, acontece 
aquilo a que chamamos um bypass 
espiritual, a que podemos aceder, 
sem evitarmos o que acontece no 
nosso próprio sistema. E quando não 
prestamos atenção ao que se passa 
no nosso próprio sistema, tende a 
ser projetado na outra pessoa, seja 
positivo ou negativo. Então, se algo 
existir no nosso próprio sistema a 
que não prestamos atenção, pode 
ter a certeza de que vai projetá-lo no 
sistema de alguém que chegue ao seu 
gabinete, porque não está a trabalhar 
dentro de si, mas algures no campo. 

Então, porque está separado da sua 
consciência, vai afetar essa pessoa. 
Então, não se está inteiramente certo 
de quem é essa pessoa, já que eu 
própria não saberia quem sou e há 
uma diferença entre nós. Somos 
seres unificados e, no entanto, somos 
indivíduos, ao mesmo tempo.

eA - como terapeuta, deve estar 
equilibrada, para não prejudicar a 
pessoa que vai até si?
AH - Neste método, preferimos 
chamar-nos facilitadores e não 
terapeutas. Na língua inglesa, os 
dois têm uma conotação diferente. 
Mas sim, o facilitador deste método 
tem que ter trabalhado profunda 
e intensamente no seu próprio 
processo. Neste módulo, damos 
particular atenção ao crescimento 
pessoal, o que é um choque, diria, 
para muitas pessoas que chegam à 
escola. Muitas pessoas que procuram 
a escola chegam com a ideia de que 
vão tornar-se grandes curadores, que 
vão colocar as mãos em pessoas e 
curá-las e, de repente, muda-se para 
a pessoa que são, perscrutando-se. 

eA - o que é curar, nos dias de 
hoje, em que tanta gente quer ser 
curador?
AH - É uma questão muito complexa 
e tem uma resposta muito complexa, 
mas também uma muito simples.

É interessante falarmos da cura como 
o Deus dos nossos tempos, em que 
todos querem ser curadores. Acho 
interessante, porque subentende-se 
que queremos ser curadores porque 
queremos que as pessoas se sintam 
melhores. Então, fico curiosa acerca 
disso, até porque eu também quis ser 
curadora e fazer com que as pessoas 
se sentissem melhores. Com o passar 
dos anos, fazendo-o, apercebi-me de 
que não posso. Simplesmente, não o 
posso fazer.

Do meu ponto 
de vista, como 
facilitadora do 
método Barbara 
Brennen, diria 
que curar é 
testemunhar a dor 
na terra e tocá-
la com amor e 
compaixão.

Eu não posso 
ajudar ninguém. 
A única pessoa 
que posso ajudar 
é a mim mesma.

É paradoxal porque, ajudando, estou 
trabalhando em mim, pelo que há um 
efeito. No entanto, se trabalhar em 
mim para ter um efeito isso nega o 
efeito, ele não acontece. Então, fiquei 
muito curiosa sobre o mundo dos 
curadores, em como estreitámos o 
conceito de cura à cura de doenças 
e fizemos disso o grande Deus de 
tudo. Mas também nos tornou mais 
pequenos. Há mais cura, para além 
da de doenças e, por detrás disso, 
há aspetos maiores e mais alargados, 
como tornar-se ou reconhecer do que 
fazemos parte. Da minha experiência, 
posso dizer-lhe que fiquei horrificada 
no momento em que me apercebi de 
que era responsável por mim própria, 
mais ninguém. Era uma enorme 
responsabilidade. Eu preferia que 
os outros - os meus pais, os meus 
professores, o meu marido - tivessem 
essa responsabilidade. Era demasiado 
grande para mim perceber que só eu 
era responsável pela jornada da minha 
alma nesta vida. Não foi fácil lidar com 
isso.
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SInUSITE

A ABORDAGEM TERAPêUTICA
DA OSTEOPATIA

Sandra Mendes
Docente do Departamento de Pós-Graduação e 
Investigação do Instituto Português de Naturologia
www.ipnaturologia.com

A SinuSite é uma das doenças 
crónicas mais comuns, que afeta a 
população em geral. É caracterizada 
por uma inflamação das membranas 
mucosas dos seios perinasais, as 
cavidades preenchidas de ar, situadas 
no interior dos ossos circundantes 
ao nariz, que estão em comunicação 
direta com as fossas nasais.

Existem quatro seios perinasais em 
cada lado da face: seios maxilares (no 
interior de cada osso maxilar), seios 
frontais (no interior do osso frontal), 
seios etmoidais (situadas na textura do 
osso etmóide, entre as fossas nasais e 
as órbitas oculares) e seios esfenoidais 
(inseridos no osso esfenóide). Estes 
possuem várias funções, ou seja, 
dão ressonância à voz, humedecem 
e aquecem o ar durante a inspiração. 
Possuem uma função imunológica, 
uma vez que, dentro dos seios, são 
produzidos grandes quantidades de 
muco, como forma de filtrar o ar e 
reter as bactérias ou outro material. 
A mucosa é semelhante à do nariz, 
recoberta por cílios dotados de 
movimentos vibratórios que conduzem 
o material estranho retido no muco 
para a parte posterior da nasofaringe 
com a finalidade de eliminá-lo. 

© mfotografia



JUL/AGO’12    ESPAÇO ABERTO    47  

O fluxo da secreção mucosa dos 
seios é permanente e impercetível. 
Alterações anatómicas, que impedem 
a drenagem da secreção, e processos 
infeciosos ou alérgicos, que provocam 
inflamação das mucosas e facilitam 
a instalação de agentes patogénicos 
oportunistas, são fatores que 
predispõem à sinusite.

As sinusites podem ser divididas em 
agudas e crónicas. Na sinusite aguda, 
os sintomas são a cefaleia na área do 
seio mais comprometido (seio frontal, 
maxilar, etmoidal e esfenoidal). A dor 
pode ser forte, em pontada, pulsátil 
ou sensação de pressão ou peso na 
cabeça. Na maioria dos casos, surge 
a obstrução nasal, com presença 
de secreção de coloração amarela 
ou esverdeada, sanguinolenta, 
que dificulta a respiração. Outras 
manifestações clínicas são a febre, 
o cansaço, a tosse, as dores 
musculares e a perda de apetite.

Na sinusite crónica, os sintomas são 
os mesmos. Contudo, variam muito 
de intensidade. A dor nos seios da 
face e a febre podem estar ausentes. 
Normalmente, a tosse é um sintoma 
preponderante. 

Esta abordagem será focada ainda 
no ritmo craniosacro (mecanismo 
involuntário) para o tratamento.

A atuação osteopática é sempre 
generalizada, com uma abordagem 
holística e global do paciente. Como 
tal, utilizam-se técnicas osteopáticas, 
tanto à distância como locais, para a 
dor craniofacial.

Nas intervenções utilizam-se 
protocolos e técnicas osteopáticas 
marcadas pela avaliação efetuada 
na primeira consulta e sucessivos 
tratamentos. Utilizam-se técnicas 
estruturais e funcionais.

Os objetivos terapêuticos são 
devolver a mobilidade às zonas 
de restrição que se encontram no 
eixo central, sobretudo a cintura 
pélvica, coluna dorsal alta (C7-D1-
D2-D3 e primeira costela), coluna 
cervical alta (C0-C1-C2) e articulação 
temporomandibular (ATM). Outro 
dos objetivos é promover o equilíbrio 
do tónus e tensões miofasciais 
da região posterior da cervical e 
sistema hioideio. Deve-se eliminar 
as restrições da mobilidade das 
suturas cranianas, de forma a facilitar 

a drenagem do conteúdo dos seios. 
Facilitar a normalização das secreções 
da mucosa nasal e paranasal 
com o tratamento do sistema 
neurovegetativo, simpático (coluna 
dorsal alta, gânglio cervical superior, 
osso temporal, nervo vidiano, gânglio 
esfenopalatino) e parassimpático (VII 
e IX pares cranianos, nervo vidiano e 
gânglio esfenopalatino).

Deve ter-se também em consideração 
a relação embriológica entre a mucosa 
dos seios da face e do intestino 
delgado e grosso, que não é casual. 
Ou seja, pode encontrar-se uma 
infeção intestinal, ao mesmo tempo 
que tem sinusite crônica e, como 
tal, deve avaliar-se e, se necessário, 
trabalhar as vísceras, em casos de 
sinusite crónica.

A Osteopatia utiliza os conhecimentos 
de Anatomia, Biomecânica, Fisiologia 
e Neuroanatomia na facilitação de fluxo 
nervoso, aumento de mobilidade e 
drenagem dos seios.

A abordagem da Osteopatia para 
a sinusite foca-se na melhoria 
da drenagem das secreções e na 
biomecânica dos ossos do crânio, 
onde se inserem os seios, para que 
o risco de infeção e inflamação 
seja reduzido ao mínimo.

O seu objetivo é 
promover o equilíbrio 
entre o sistema 
estrutural, cranial, 
visceral e a psique do 
indivíduo, de forma a 
devolver a sua saúde 
e aumentar a sua 
qualidade de vida.
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Por todo o mundo, inúmeras vidas são 
destruídas pelo álcool.

No nosso país, em particular, 
são bem conhecidos os bons 
vinhos, a boa cerveja e a 
quantidade exagerada com 
que são ingeridos. 
O ato de consumir álcool socialmente 
é feito de forma leviana. A própria 
sociedade encoraja e estimula o 
seu consumo de forma agressiva, 
desde tenra idade, em todo o tipo 
de eventos. “Se queres ser fixe, tens 
que beber umas copadas”. De facto, 
tem um seu efeito desinibidor, numa 
fase inicial, mas todos sabemos, ou 

deveríamos saber, que consumida de 
uma forma regular e descontrolada 
pode conduzir a graves problemas 
de saúde e, em última instância, à 
dependência. 

Quando a dependência surge, a 
melhor solução é procurar ajuda 
especializada junto do médico de 
família, a pessoa mais indicada para 
aconselhar acerca do caminho a 
seguir.

Dentro das terapias não 
convencionais, há múltiplos 
tratamentos que contribuem para 
superar o alcoolismo. A Medicina 

MEDICInA TRADICIOnAL CHInESA 

COnTRIBUTO nO TRATAMEnTO 
DO ALCOOLISMO

Leonel Duarte

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

clinicaleonelduarte@hotmail.com
www.clinicaleonelduarte.com



JUL/AGO’12    ESPAÇO ABERTO    49  

Tradicional Chinesa também tem as 
suas “armas” para combater este 
problema.

Um dos principais motivos associados 
ao consumo álcool é a ansiedade. 
A Medicina Chinesa, através da 
utilização de Qi Gong (ginástica 
energética), Acupuntura e Fitoterapia 
(plantas medicinais), ajuda a reduzir 
os sintomas de privação e abstinência 
(como a sudorese, a náusea, 
as dores na cabeça e no corpo, 
entre outros), aliviando a tensão e 
promovendo relaxamento e bem 
estar geral no paciente. Combinando 
estas diferentes áreas da Medicina 
Tradicional Chinesa, podemos 
contribuir para que o problema seja 
controlado e até ultrapassado.

O tratamento de alcoolismo varia 
de paciente para paciente. O mais 
importante é a pessoa reconhecer 
que tem um problema. Depois, ter 
a humildade de procurar ajuda, pois 
muitas vezes o sofrimento de uma 
pessoa arrasta todo o grupo familiar e 
de trabalho.

É importante não esquecer que o 
alcoolismo pode levar à morte.

Se tem um problema com o álcool 
ou tem um familiar nesta situação, um 
outro bom ponto de partida (depois 
de consultar o médico de família) é 
procurar ajuda ou aconselhamento 

junto da Associação de Alcoólicos de 
Portugal (www.aaportugal.org).

Para cada problema podem existir 
diferentes soluções. O paciente, 
segundo as suas crenças, deve estar 
bem informado e depois escolher, 
dentro das terapias com provas dadas 
no combate eficaz ao alcoolismo, 
aquela com que se sente melhor, ou 
combinar diferentes terapias.

Apostar na prevenção é a melhor 
solução que existe. É infalível. E, neste 
caso, a solução é simplesmente não 
beber ou fazê-lo com moderação.

E é possível tratar o alcoolismo apenas com 
Medicina Tradicional Chinesa? A resposta 
é sim, ainda que esteja sujeita ao grau de 
dependência ao alcoolismo.
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Vida 
 

Já perdoei erros quase imperdoáveis, 
tentei substituir pessoas insubstituíveis 

e esquecer pessoas inesquecíveis. 
 

Já fiz coisas por impulso, 
já me decepcionei com pessoas  

que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, 
mas também já decepcionei alguém. 

 
Já abracei pra proteger, 

já dei risada quando não podia, 
fiz amigos eternos, 

e amigos que eu nunca mais vi. 
 

Amei e fui amado, 
mas também já fui rejeitado, 

fui amado e não amei. 
 

Já gritei e pulei de tanta felicidade, 
já vivi de amor e fiz juras eternas, 

e quebrei a cara muitas vezes! 
 

Já chorei ouvindo música e vendo fotos, 
já liguei só para escutar uma voz, 

me apaixonei por um sorriso, 
já pensei que fosse morrer de tanta saudade 

e tive medo de perder alguém especial (e acabei perdendo). 
 

Mas vivi! 
E ainda vivo! 

Não passo pela vida. 
E você também não deveria passar! 

 
Viva!! 

 
Bom mesmo é ir à luta com determinação, 

abraçar a vida com paixão, 
perder com classe e vencer com ousadia, 

porque o mundo pertence a quem se atreve 
e a vida é muito para ser insignificante.

Augusto Branco
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Há um novo conceito nos salões de beleza. Nestes novos templos da 
alma, trabalha-se o delicado equilíbrio entre o corpo e o espírito no indivíduo 
olhado como um todo.

A eStÉticA mexe com A AlmA
O ramo da estética, inspirado pela 
busca da delicada simbiose entre 
corpo e espírito, tem hoje um enorme 
raio de ação.

Nos meus 23 anos de exercício da 
profissão, fui testemunha privilegiada 
de uma viragem de conceito sem 
precedentes. No domínio das 
técnicas, usamos fórmulas que 
parecem saídas dos livros de ficção 
científica. O uso do laser e da luz 
pulsada são hoje relativamente banais, 
bem como o uso das radiofrequências 
ou do processamento digital da 
imagem para simular as alterações que 
se podem fazer a um novo penteado, 

– BEM ESTAR –

nOvOS DESAFIOS DA ESTÉTICA

AO SERvIÇO DO ESPíRITO

Isabel Oliveira
Cosmetologista / Esteticista / Terapeuta
Carteira Profissional de Estética (ACT)
Membro da Associação Nacional de Esteticismo 
Profissional
Proprietária do “Gabinete de Estética Isabel Oliveira”
e-mail: geral@isabelesteti.com
web: www.isabelesteti.com

por exemplo. O melhoramento 
contínuo das fórmulas dos produtos 
que usamos não é agressiva para o 
corpo e produzem-se marcas que 
respeitam o ambiente.
No entanto, a verdadeira revolução é 
outra: a nova missão é tratar o corpo e 
espírito como um só. A noção pura de 
estética mexe com a alma – a noção 
de beleza – é inerente ao ser humano 
desde o início das civilizações. Um 
corpo bem tratado é um corpo 
saudável e um corpo com saúde 
projeta em si próprio, e nos outros, 
sensações positivas. A alma também 
se vê ao espelho e gosta de ser alvo 
dos mimos que lhe proporcionamos.

Os profissionais 
do ramo da 
estética olham 
o corpo como 
um desafio de 
metamorfose. 
Trabalhar 
o corpo e o 
espírito para 
chegar ao bem 
estar.
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o mergulHo dA AlmA
Coisas simples, como a cor do gabinete, a 
luz, estrategicamente distribuída e doseada, 
os sons… Tudo é pensado para os clientes 
sentirem um espaço confortável, convidativo ao 
relaxamento e ao mergulho da alma.
Poucas atividades como esta requerem uma 
confiança total entre a pessoa que dispensa os 
cuidados e a que os recebe. 

deSpertAr o Sentido de Ser mulHer
A relação com as minhas clientes estende-se 
para além do gabinete. Nas festas, jantares e 
desfiles de moda que organizo, os modelos são 
as clientes. São elas que desfilam a roupa e a 
maquilhagem. São elas o alvo da atenção; nelas é 
despertado o sentido de ser mulher.

Tendo por objetivo chegar a esse novo ser uno, 
de corpo e espírito, abracei o Reiki, uma filosofia 
de vida assente em cinco princípios: só por hoje 
não me preocupo; não me irrito nem critico; 
agradeço as minhas bênçãos e sou humilde; 
ganho a vida honestamente e sou gentil e amável 
com todos os seres vivos.

O Reiki ajudou-me muito no nível pessoal e, 
consciente desses benefícios, comecei a praticar 
nas minhas clientes esta terapia, que estimula os 
canais de energia. O feedback tem sido ótimo e 
proporcionou a muitas pessoas a descoberta de 
novas possibilidades, entre as quais se inclui a 
meditação. 

Estamos a dar os primeiros passos num admirável 
mundo novo.

Bem-vindos ao novo templo da alma.

– BEM ESTAR –
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Distrito Do Porto

¬ AConselhAmento AstrológiCo

Inês Bernardes, Leça da Palmeira

915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

Maria Margarida Barros

915 486 254

www.mariamargaridabarros.com

¬ ACuPunturA

Rui Pinto, Porto

918 161 021 / 934 089 991 | rui.pinto2@portugalmail.pt

Sofia Maia Augusto, Porto

Cédula Profissional APSANA: 035/2011

terapeuta.caugusto@gmail.com

¬ AromoterAPiA

Ilda Maria da Silva Ferreira Duarte Cruz, Vila do Conde

Cédula Profissional APSANA: 036/2011

961 346 488 | clinicaildaferreira@gmail.com

¬ AstrologiA

Natalina Menezes, Porto

962 343 597

¬ Arte terAPiA Com mAnDAlAs

Graça Lima, Leça da Palmeira 

915 911 484

www.wix.com/espdharma/espacodharma

¬ AuriCuloterAPiA

Alexandra Oliveira, Valbom, Gondomar

Cédula Profissional APSANA: 015/2011

914 688 582 | sentidozen.et@gmail.com

¬ BioenergiA

Lucilia Costa 

918 168 732 | Geral.logos@gmail.com

¬ Chi Kung

Cristina Maria Monteiro Barros da Costa, Porto

Cédula Profissional APSANA: 022/2011

914 105 669

cris_costa@netcabo.pt | www.energiadecura.com

Manuel António Pinto Ferreira, Porto

Cédula Profissional APSANA: 023/2011

917 068 402

geral@energiadecura.com | www.energiadecura.com

¬ CristAloterAPiA

Joana Pinto, Porto

916 693 537

T
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A
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U
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¬ CoChing

Rui Moura

351 961 040 539 | rui@ruimoura.eu | www.ruimoura.eu

¬ DrenAgem linfátiCA mAnuAl

Pedro Macedo, Porto / Matosinhos / Gaia

Cédula Profissional APSANA: 051/2011

917 802 057 | pedro4dan@gmail.com

¬ florAis De BACh

Rosa Branca Ricardo, Vila Nova de Gaia

918 813 803 | rosabranca.ricardo@gmail.com

¬ mAgnifieD heAling®

Ália Cristiana Meireles de Castro Montes, Vila Nova 

de Gaia

Cédula Profissional APSANA: 056/2011

934 754 014 | aliamontes@gmail.com

¬ mAssAgem AyurvéDiCA

Elisabete Silva, Leça da Palmeira

Cédula Profissional APSANA: 077/2012

913 403 992 | ayureiki@gmail.com

Joana Carvalhal, Porto

939 305 527 | joana.carvalhal@gmail.com

¬  meDiCinA trADiCionAl ChinesA

Leonel Duarte, Maia

Cédula Profissional n.º 181 (APPA)

968 535 083 | clinicaleonelduarte@hotmail.com

Raquel Maria Benedito da Rocha Guimarães, Porto

Cédula Profissional APSANA: 008/2011

918 317 050 | mingtangporto@gmail.com

¬  mesoterAPiA

Ana Luisa Moreira Pereira, Recarei, Paredes

Cédula Profissional APSANA: 069/2012

934 105 259 | pereiranaluisa@gmail.com

¬ nAturoPAtiA

Paulo Jorge de Sousa Fernandes, Vila Nova de Gaia

Cédula Profissional APSANA: 058/2012

917 854 743 | paulo-fernandes@sapo.pt

¬ PsiCo-CorPorAl

Paula Moreno

914 996 083 | paulamoreno9@gmail.com

Acreditado pelo Forum da European Association for Body-

Psychotherapy (www.eabp.org)
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¬ Pnl

António Miguel Oliveira, Porto

912 933 270 | traineroliveira@gmail.com

¬ reiKi

Edna Pimentão, Leça da Palmeira

915 911 484 | esp.dharma@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

913 594 506

¬ terAPiA Pelo som

Maria Inês M. Soares

914 276 117 | ines.soares@iol.pt

Terapeuta de desenvolvimento pessoal Master of Music

¬ terAPiA regressivA (DmP)

Rita Alves, Leça da Palmeira

915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

¬ téCniCAs mAnuAis De mAssAgem

Ricardo Costa, Póvoa de Varzim

Cédula: 070/2012

910 888 807 | ricardo.j.f.costa@hotmail.com

¬ sCio - AvAliAção energétiCA QuântiCA

António Cachada, Leça da Palmeira

915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

Distrito De BrAgA

¬ meDiCinA trADiCionAl ChinesA

Pedro Pires, Vila Nova de Famalicão

Cédula: 020/2011

915 550 839

pedromspires1@gmail.com

¬ reflexoterAPiA

Gilda Campos, Braga

Cédula: 071/2012

919 948 306

Distrito De Aveiro

¬ AyurvéDiCA

Isabel Maria Brandão Vaz da Fonseca Quelhas,

S. João da Madeira, Santa Maria da Feira, Ovar, Vale de 

Cambra, Vila Nova de Gaia, Espinho

Cédula: 040/2011

933 014 048 | vazisa@gmail.com

¬ KinesiotAPing

Patrícia Daniela Rodrigues Pacheco, Ovar

Cédula: 072/2012

914 921 541 | titadaniela@hotmail.com

Distrito De lisBoA

¬ QuiromAssAgem

José Maria Amaral, Lisboa

Cédula: 029/2011

961 664 607 | josemariaamaral30@gmail.com

www.animury.blogspot.com

APSANA
(Associação Europeia de Profissionais 
de Saúde Natural)

“Entidade Defensora e Facilitadora
da Atividade das Medicinas Naturais”
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Distrito Do Porto

Pedro Macedo, n.º 202

Cédula: 051/2011

Shiatsu e Drenagem Linfática Manual

Zona geográfica: Porto / Matosinhos / Gaia

Disponibilidade: manhãs 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª

Tlm: 917 802 057

E-mail: pedro4dan@gmail.com

Sandra Miranda, n.º 214

Cédula: 074/2012

Massagem terapêutica, massagem tuina, reflexologia, 

auriculoterapia

Zona geográfica: Porto e arredores

Disponibilidade: flexível

Tlm: 915 454 467

E-mail: sandracmiranda27@hotmail.com

Sofia Maia Augusto, n.º 61

Cédula: 035/2011

Acupuntura/Auriculoterapia; Massagens: Ayurveda, 

Shiatsu, Relaxamento, Desportiva, Drenante, pindas, 

bambuterapia

Zona geográfica: Porto / Matosinhos / Gaia / 

Gondomar

Disponibilidade: flexível

Tlm: 912 521 156

E-mail: terapeuta.caugusto@gmail.com

Ana Luisa Moreira Pereira , n.º 131

Cédula: 069/2012

Medicina Tradicional Chinesa e Mesoterapia

Zona geográfica: Porto

Disponibilidade: semana a partir das 17h30 e sábado 

e domingo full time

Tlm: 934 105 259

E-mail: pereiranaluisa@gmail.com

Rogério Ribeiro, n.º 91

Cédula: 066/2012

Medicina Tradicional Chinesa

Zona geográfica: Grande Porto

Disponibilidade: pós-laboral, mas posso negociar 

outro qualquer horário mais conveniente conforme as 

necessidades

Tlm: 918 507 090

E-mail: rmartinsr@gmail.com

Ália Cristiana Meireles de Castro Montes, n.º 144

Cédula: 056/2011

Massagem, Naturopatia, Magnified Healing®

Zona geográfica: Vila Nova de Gaia e Porto 

Disponibilidade: total

Tlm: 934 754 014

E-mail: aliamontes@gmail.com

Mónica Gonçalves, n.º 45

Cédula: 080/2012

Reflexologia, Auriculoterapia, Massagem Relaxamento, 

Tui Na, pedras quentes, massagem Ayurvédica

Zona geográfica: num raio de 50 km do Porto

Disponibilidade: total

Tlm: 913 310 178

E-mail: ogoncalves.monica@gmail.com

 

Distrito De BrAgA

Gilda Campos, n.º 205

Cédula: 071/2012

Massagem (relaxamento, pedras quentes,desportiva, 

Tui Na, Drenagem linfática), reflexologia, 

auriculoterapia,medicina chinesa (em estudo)

Zona geográfica: Braga e Porto

Disponibilidade: total

Tlm: 919 948 306

E-mail: gildacampos.mtc@gmail.com

 

Distrito De Aveiro

Isabel Maria Brandão Vaz da Fonseca Quelhas, n.º 25

Cédula: 040/2011

Reiki, ayurvedica, shiatsu, relaxamento, drenagem 

linfática manual, terapias de adelgaçamento

Zona geográfica: S. João da Madeira, Santa Maria 

da Feira, Ovar, Vale de Cambra, Vila Nova de Gaia, 

Espinho

Disponibilidade: total

Tlm: 933 014 048

E-mail: vazisa@gmail.com
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Patrícia Daniela Rodrigues Pacheco, n.º 84

Cédula: 072/2012

MTC, Craniopunctura e Kinesiotaping

Zona geográfica: Ovar e arredores, S. João da 

Madeira, S. M. da Feira, Oliveira de Azemeis, Estarreja, 

Avanca, Esmoriz

Disponibilidade: segunda a sexta, a definir

Tlm: 914 921 541

E-mail: titadaniela@hotmail.com

Distrito De CoimBrA

Rui Carreira Abreu, n.º 95

Cédula: 061/2012

Shiatsu, Reiki, Reflexologia, Magnetoterapia, 

Auriculoterapia, Moxabostão, Manipulações Osteo-

Articulares, Massagem com Óleos, Ventosas.

Zona geográfica: Lousã, Coimbra, Miranda do Corvo, 

V. Nova de Poiares, Gois, Arganil

Disponibilidade: 2ª a 6ª feira das 18h30 às 23h30. 

Sábado das 10h às 23h.

Tlm: 915 549 341 | 961 654 100

E-mail: abreu.rui6@gmail.com

DisPoníveis PArA toDo o PAís:

Joana Santos, n.º 80

Cédula: 078/2012

Massagem Ayurveda Terapêutica, massagem de Pinda 

Swedana, massagem ocidental (sueca), Drenagem 

Linfática, Reflexologia,Auriculoterapia, Cristaloterapia.

Zona geográfica: todo o país

Disponibilidade: Flexível

Tlm: 932 940 416

E-mail: joana-saraiva@hotmail.com  

Manuel António Pinto Ferreira, n.º 20

Cédula: 023/2011

Constelações Sistémicas, Chi Kung, Acupuntura 

Sujok, acupuntura cor e som; Reiki, Terapia Angélica

Zona geográfica: todo país

Disponibilidade: Flexível

Tlm: 917 068 402

E-mail: geral@energiadecura.com

www.energiadecura.com

Paulo Jorge de Sousa Fernandes, n.º 106

Cédula: 058/2012

Naturopatia, Magnified Healing, Auriculoterapia, 

Massagem terapêutica, desportiva, relaxamento

Zona geográfica: Várias

Disponibilidade: flexivel

Tlm: 917 854 743

E-mail: paulo-fernandes@sapo.pt

A APSANA, como associação representativa dos profissionais de saúde natural, criou 

uma bolsa de emprego para os seus associados e que, em parceria com a revista 

Espaço Aberto, divulga a todas as entidades empregadoras.

Nos dias de hoje, e perante as necessidades cada vez mais exigentes do mercado, é 

necessário o papel ativo de uma entidade reguladora das medicinas naturais como a 

APSANA, que promova e ateste a credibilização dos seus terapeutas.

É ainda objetivo desta associação profissional enveredar esforços para promover e 

facilitar a empregabilidade dos seus terapeutas associados, pelo que atesta a profunda 

confiança nas suas capacidades terapêuticas.
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Tv. Monte Godim, n. 58 · 4450-745 Matosinhos · geral@quebom.pt · Telemóvel: 917 349 847

Novos · Usados · Aluguer · Crédito fácil 
Assistência e aconselhamento personalizado

“Turismo de Ar Livre
com conforto
e ao seu ritmo”

A aldeia de Chãs, em Vila Nova de Foz 
Côa, celebrou o solstício do verão, no 
dia 21 de junho.
Ao nascer do sol, as cerimónias 
abriram com um cortejo alegórico 
druida, ao som dos gaiteiros de 
Miranda do Douro. O resto do dia foi 
celebrado com música celta, poesia e 
rituais às forças da natureza.

A associação, sediada em Lisboa, 
pede o reenvio desta informação 
para todos os contactos de todas 
as pessoas, “com o objetivo de 
que, mediante uma grande rede de 
solidariedade na Internet, esta notícia 
chegue ao conhecimento de toda a 
população”, diz Luís Filipe Soares, 
presidente da direção da União.

Para saber mais sobre a União 
Humanitária dos Doentes com Cancro, 
visite o site:
www.doentescomcancro.org.

– NOTÍCIAS –

CONSULTAS GRATUITAS DE CLíNICA GERAL

SOLSTíCIO DE VERãO EM FOz CôA

Ali, encontrará toda a informação 
sobre os apoios gratuitos a doentes 
com cancro e seus familiares, sobre a 
doença, legislação e últimas notícias 
de âmbito oncológico. 
O cancro, pela sua dimensão, a 
segunda causa de morte no nosso 

A União Humanitária dos Doentes com Cancro dá (oferece) consultas de 
Clínica Geral a toda a população, todas as quartas-feiras.

país e a primeira no grupo etário entre 
os 35 e os 64 anos, “é uma doença 
e uma problemática que a todos 
diz respeito e que só poderá ser 
vencido com a mobilização de toda 
a sociedade”, acrescenta Luís Filipe 
Soares.

Ali, pôde assistir-se à passagem 
dos raios solares sobre o eixo da 
Pedra do Solstício. Conhecida como 
Stonehenge português, terá sido um 
local de culto de povos primitivos que 
habitaram a zona.
As festas em saudação ao maior dia 
do ano pretendem evocar antigas 
tradições dos povos que viveram no 

Monte dos Tambores, junto à aldeia de 
Chãs, ligadas aos ciclos da natureza 
e ao culto solar. Na região de Chãs 
existem lugares com abundantes 
vestígios pré-históricos e o conhecido 
santuário da Pedra da Cabeleira 
e a Pedra do Sol, monumentos 
megalíticos que estão direcionados 
com o pôr do sol naquele dia.

Monte dos Tambores
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Novos · Usados · Aluguer · Crédito fácil 
Assistência e aconselhamento personalizado

“Turismo de Ar Livre
com conforto
e ao seu ritmo”

– NOTÍCIAS –

OPORTO BUSINESS CLUSTER

“Take your business to the next level”

constatar que existem dores comuns 
na gestão de empresas de muito 
pequena dimensão, que poderiam 
ser partilhadas em fóruns de caráter 
presencial, como reuniões e sessões 
de trabalho, e vistas como uma 
oportunidade de melhoria, bem como 
de alavancagem de negócio”, afirma 

No passado mês de maio surgiu um 
novo projeto empresarial no Grande 
Porto, o Oporto Business Cluster 
(OBC).
Esta iniciativa resulta da partilha 
de ideias e preocupações entre 
empresários interessados que 
convivem diariamente com a 
gestão dos seus próprios negócios, 
essencialmente em micro e pequenas 
empresas, cujo espírito empreendedor 
se materializa, também, neste projeto. 
“Após uma breve auscultação de 
mercado, rapidamente se pôde 

Olindo Vieira, um dos mentores do 
projeto.
Assim, “na génese deste cluster 
estão as pessoas que o constituem 
e a criação de sinergias. A estratégia 
preconizada passa, também, por 
criar uma dinâmica corporativa de 
partilha de know-how para que, no 
final do dia, se consiga melhorar e/ou 
otimizar a performance das empresas 
envolvidas”, acrescenta.

www.oportobusinesscluster.pt



Amor é…

Amor é um sentimento que julgamos 
ser único, algo incapaz de ter num só 
conceito definido por várias pessoas 
de diversos países.
Todo o ser humano sonha com 
o dia em que encontrará o amor 
verdadeiro. Mas como é que 
poderemos ter a certeza de tal 
sentimento?
A meu ver, o amor é como as diversas 
teorias dos universos paralelos: 
nunca conseguiremos ter a resposta 
absoluta, por muita física quântica 
utilizada para a sua explicação. 
Mas, como em tudo na vida, existe 
sempre um lado obscuro, como na 
junção entre dois universos, que leva 
à formação de um buraco negro.
No amor, tem de haver duas 
pessoas a sentir o mesmo com 
tal intensidade que, quando se 
juntam, acontece algo tão forte 
como a explosão entre a junção de 
partículas de matéria e partículas 
de antimatéria de dois universos 
completamente distintos, criados 
pela “explosão mãe”, o Big Bang.
No amor, basta um simples olhar 
doce e verdadeiro de ambas as 
partes, para algo único invadir o 
nosso mundo e se sentir uma grande 
transformação.

Catarina Paiva,
16 anos,
10º Term3 Escola EB 2.3
e Secundária D. Moisés
Alves de Pinho, Fiães,
Santa Maria da Feira 



© mfotografia
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– PROJETO –

Methamorphys - 
Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento 
Humano está sediada em 
Viana do Castelo.
Surgiu da união de um 
grupo de pessoas com 
um propósito comum, 
um sonho maior, valores 
e sentimentos que 
comungam e que querem 
partilhar. Como? Ajudando 
crianças vítimas de 
abandono, maus tratos 
físicos e psicológicos, 
assim como de síndromes 
de alcoolismo fetal, 
toxicodependência fetal 
e outras perturbações. 
Simultaneamente, a 
Methamorphys quer 
recuperar e reeducar, 
“sempre que possível”, as 
famílias com o objetivo de 

“Queremos uma quinta 
onde iremos promover 
a agricultura biológica e 
o aproveitamento das 
energias renováveis, em 
regime independente ou 
em parceria. Queremos, 
desta forma, que as 
crianças cresçam o mais 
ligadas possível à natureza, 
aprendendo a cuidar, 
valorizar e a respeitar a 
mesma.”
Apoiada naquela estrutura, 
a associação quer 
implementar o projeto 
“Borboleta”, que visa 
a possível integração 

METhAMORPhyS
ASSOCIAçãO PORTUGUESA PARA O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

A metamorfose é um processo de transformação e evolução do Ser 
em todos os aspetos. É muito mais que mudar de forma. É muito 
mais do que ganhar asas e aprender a voar. A Metamorfose Humana, 
implica, necessariamente, a transformação do sentido da existência, do 
desenvolvimento da consciência de que cada parte é responsável no 
resultado apresentado pelo todo.

methamorphys
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano
Rua Manuel Espregueira, nº 239-241 – Apartado 6
4900-308 Viana do Castelo
Email: geral@methamorphys.org | Telemóvel: 925401883

reintegrar as crianças no 
seu seio familiar. 
Para melhor atingir este 
propósito, a Methamorphys 
pretende adquirir uma 
quinta, adaptando-a e 
implementando um projeto 
que visa o acolhimento 
e educação de crianças 
que forem retiradas ou 
abandonadas pelas suas 
famílias “e devolvê-las à 
sociedade, como homens 
e mulheres transformados, 
com uma consciência 
humana e social capazes 
de os tornar seres humanos 
estruturados”.
Nessa quinta, à qual darão 
o nome de “Casulo”, a 
associação implementará 
um método educacional o 
mais aproximado possível 
de uma família tradicional. 

profissional, fomentando 
o acompanhamento dos 
jovens adultos que iniciem 
a sua vida laboral, “até que 
reconheçam a capacidade 
de voarem sozinhos”.
Recrutar e valorizar os 
seniores, pessoas que 
ainda se sintam válidas e 
queiram abraçar o projeto, 
“sendo os avós da nossa 
casa”, é outro dos objetivos 
da associação.
Ainda este ano, a 
associação terá disponível 
um gabinete de Psicologia 
disponível para a 
comunidade. 
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A maior dádiva que 
podemos oferecer às 
nossas crianças é o 
tempo, a ferramenta 
e o incentivo para 
mergulharem no 
seu mundo interior 
e escutarem a sua 
própria fonte de 
sabedoria. Quando 
elas alcançarem a 
profundidade do seu 
oceano, as ondas de 
medo, a dúvida, a culpa 
e a preocupação já não 
irão afetá-las, pois estarão 
centradas na quietude 
interior onde habitam a Paz 
e o Amor.
Para mergulharem 
nesta quietude convém 
aprenderem não apenas 
como relaxar o corpo, mas 
também como acalmar 
as emoções, aprender 
a alterar o discurso 
mental, substituindo os 
pensamentos nocivos por 
pensamentos amorosos, 
e também escolher os 
caminhos da vida que nos 
conduzem à plenitude, 
através da transmissão de 
valores.
A par com a Verdade, a 
Ação correta, a Paz e a 
Não-Violência, o Amor é o 
valor supremo. Não se trata 
de uma energia emocional, 
mas de uma essência que 

emana de cada 
um de nós, como a luz 
e o calor são irradiados 
pelo sol, mostrando-nos 
a inter-relação daqueles 
valores básicos. O Amor em 
pensamento é a Verdade; 
o Amor em ação é a Ação 
correta; o Amor que se 
sente traduz-se na Paz; a 
compreensão do Amor na 
Não-Violência.
O Projeto Crianças Felizes 
tem como objetivo guiar as 
crianças até essa chave 
que abre o portão do 
palácio mais belo, próspero 
e iluminado: a fonte do 
nosso Amor Incondicional. 
Como? 

PROJETO

CRIANçAS FELIzES
“Há só uma felicidade nesta vida: 

amar e ser amado.”

Não só transmitimos 
estes valores através de 
contos, analogias e outros 
exercícios didáticos, mas, 
através da prática da 
meditação, também damos 
a conhecer os caminhos 
que nos conduzem ao 
silêncio e à paz interior, 
até a esse centro de 
consciência pura onde nos 
sentimos ligados a tudo 
e a todos. Além disso, 

pretendemos cultivar uma 
boa autoestima nos mais 
pequenos, com afirmações 
positivas e exercícios 
que promovam o 
autoconhecimento. 
Tentamos também 
semear as sementes 
da criatividade nos 
corações das crianças 
e pacificar o mar das 

emoções, mostrando-
lhes como se gere a 

raiva, a preocupação, o 
medo e a ansiedade, de 
uma forma sã e produtiva. 
Isto tudo, de forma lúdica 
e agradável. Afinal, o que 
mais queremos é que as 
nossas crianças sejam 
felizes e sintam a alegria 
pulsar em cada célula do 
seu ser.

Encontramo-nos todas as 
quartas-feiras no Espaço 
BE.LIVE, das 18h15 às 
19h15, com crianças dos 
5 aos 8; das 19h15 às 
20h15, com crianças dos 9 
aos 12. 
Venham descobrir o 
caminho da felicidade!

George Sand

Miriam Agostinho
da equipa Projeto Crianças Felizes

projectocriancasfelizes@gmail.com | 965 594 290
www.facebook.com/ProjectoCriancasFelizes
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– PROJETO –

NA PREVENçãO é quE ESTá A SOLuçãO

BuLLyING
STOP IT NOW

WWW.BuLLyINGSTOPITNOW.COM Bullying - Stop it Now é um 
movimento que nasceu 
entre um grupo de jovens 
sonhadores, constituído por 
professores e estudantes 
da Escola EB. 2/3 de 
Arões, no concelho de 
Fafe, que acreditam e 
sempre acreditaram na 
força da união, na amizade 
verdadeira, no impacto das 
ações de grupo. Acreditam, 
com fé, na mudança feita 
a partir das raízes, com o 
coração e com o apoio 
daqueles que elegem como 
importantes.

O movimento Bullying - 
Stop it Now  surgiu em finais 
de 2010 e foi dinamizado 
por dois professores e 14 
padrinhos e madrinhas. 

Atualmente, conta com 
muitos mais elementos: 
professores dedicados, 
funcionários atentos, 
estudantes motivados, 
pais criativos, empresas 
sensíveis, instituições 
colaboradoras, psicólogas 
formadoras, dirigentes 
céleres e amigos virtuais.

Tudo começou 
quando o problema da 
violência continuada 
era um obstáculo ao 
desenvolvimento das 
atividades escolares 
normais. Como a água do 
rio contorna os obstáculos 
para chegar ao seu 
objectivo, este movimento 
surgiu como um percurso a 
realizar para alcançar uma 
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meta. Ainda é muito jovem, 
mas já provou ter muita 
energia. Com a sabedoria 
e o contributo dos nossos 
parceiros, esperamos 
alcançar os jovens, os 
professores e as escolas 
deste país. 

A nossa mensagem é clara 
e simples. No entanto, tem 
subjacente uma formação 
muito sólida, cientificamente 
atualizada, de acordo com 
a evolução social. A nossa 
dinâmica é eficaz, pois 
baseia-se em métodos 
acessíveis ao meio onde 
nos inserimos.
Atuamos na prevenção e 
na resolução de situações 
de violência escolar, 
tanto em episódios de 
agressão esporádica, 
como em casos de 
agressividade contínua. 
Estes últimos requerem 
intervenção especializada e 
acompanhamento a longo 
prazo. É aí que somos 
chamados…

A atuação deste movimento 
vai ao encontro das outras 
instituições escolares, em 
cooperação e interajuda 
entre o órgão diretivo, 
o gabinete do aluno, a 
direção de turma e a 
associação de estudantes.
Somos uma grande equipa! 
Enquanto percorremos o 
caminho que escolhemos, 
lançamos sementes, como 
agora, nesta revista.

Com a ajuda de todos 
os que acreditam no 
movimento, contribuímos 
para que os alunos 
da nossa escola e de 
outras que aderiram ao 
movimento tivessem mais 
qualidade de vida dentro 
do espaço escolar, criando 
competições várias, como 
por exemplo, a competição 
de Ténis de Mesa, com o 
slogan “Gostas de bater, 
bate na bola”. 

Com o apoio dos nossos 
patrocinadores, temos 

melhorado o equipamento 
desportivo dos alunos nos 
tempos livres (raquetes, 
bolas, mesas de ténis de 
mesa, equipamento de 
rádio, entre outros). No 
entanto, mais importante 
do que os equipamentos 
conquistados, a maior 
vitória deste movimento foi 
a tomada de consciência 
de alguns alunos que 
regularmente praticam atos 
de violência. 

Acreditamos que na 
prevenção é que está a 
solução. Este movimento 
fez com que toda a 
comunidade escolar 
passasse a ver os 
problemas de violência com 
olhos de ver e não com 
o simples olhar de quem 
deixa para lá. A atitude 
mudou e, quando se muda 
de atitude, mais cedo ou 
mais tarde, a forma de estar 
e de ver a Escola também 
muda.

“Como a água do rio contorna os obstáculos para 
chegar ao seu objetivo, este movimento surgiu como 
um percurso a realizar para alcançar uma meta.”

Gostaríamos de acabar 
com todo o tipo de violência 
escolar mas, como sabem, 
não depende só de nós. 
Precisamos de mais 
braços para semear este 
movimento por todo o 
Portugal e arredores.
Entra em contacto 
connosco: bullying.
stopitnow@hotmail.com ou 
adiciona o Azulinho como 
amigo no Facebook, em 
“Bullying Acaba Aqui”.
Partilha o nosso movimento 
junto dos teus amigos e 
conhecidos que frequentam 
outras escolas.

Brevemente podem visitar o 
nosso site em:
www.bullyingstopitnow.com

Fiquem bem.
Sejam felizes.

Movimento Bullying Stop It Now
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Depois da separação forçada de Vera e João, e da travessia do deserto interno onde Vera teve que 
afirmar a sua fé, um novo contacto com Madalena acontece. Desse contacto, realizado no centro de Lis-
Fátima, cujo nome interno será desvelado, a verdadeira história de Portugal é revelada a Vera. Com esta 
revelação, uma tarefa é-lhe atribuída e de novo na superfície, contacta um grupo de seres cuja função é 
ancorar fisicamente a Ordem de Mariz e desvelar o Graal, manifestando, através da radiação do Espírito 
Santo, a programação destinada a este país na tarefa planetária que lhe compete realizar. É o cumprir de 
uma longa história de séculos na conclusão de mais um ciclo planetário, sendo mostrado nesta obra a 
razão oculta por detrás da fundação de Portugal e a sua função como guardião de um mistério.

Janelas entre dois Mundos
Pedro Elias, Editora Caminhos de Pax

A Radiónica é uma disciplina irmã da radiestesia. Até agora muito discreta. quase sagrada, ela permite ao 
radionista dirigir a energia subtil das ondas geradas pelas formas, graças ao poder do pensamento criador.
A sua ação benéfica estende-se a todos os domínios da vida. Utilizado empiricamente pelos homens da 
pré-história, este método era dominado pelos construtores das pirâmides, dos templos, das catedrais 
e outros lugares sagrados. Esta obra prática é o primeiro método completo de radiónica que ensina 
como revelar, desenvolver e utilizar o sexto sentido, a intuição, para ativar o seu poder criador. Explica o 
funcionamento da arte sagrada que é a radiónica, «ciência terapêutica», e demonstra a ação das energias 
que atuam, perto ou à distância, a fim de modificar favoravelmente o curso das coisas em todos os 
setores da atividade humana.

ABC da Radiónica
Michel Grenier, Publicações Maitreya, www.publicacoesmaitreya.pt

Propostas
de leitura

– LIVROS –
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Um Manual supõe orientar as pessoas 
interessadas em conhecer, informar-se 
e atuar sobre uma realidade que muitas 
vezes foge de uma compreensão 
simples e prática mais que nada 
para facilitar o dia a dia de quem 
vive e convive com uma dificuldade 
ou um transtorno. Boa saúde deve 
ser o mais importante para se viver 
plenamente, conhecer as próprias 
limitações e caraterísticas de si 
mesmo pode fortalecer o estado de 
felicidade e de um bem viver. Pensando 
fundamentalmente nesse estado de 
plenitude escrevi este Manual com 
estratégias cognitivo comportamental, 
psicoterapêuticas, pedagógicas, sociais 
e transpessoal; para crianças TDA-H. 
Que facilitam e potencializam, de forma 
prática e simples, a vida e a capacidade 
destas crianças. Contando com gente 
comprometida e sensível ao tema, além 
do modismo diagnóstico, profissionais 
qualificados que mais que nada sabem 
que crianças com TDA-H podem e 
devem estar totalmente potencializados 
para o êxito, contribuem neste Manual. 
Espero que seja útil para quem o 
necessite e mais que nada saia destas 
páginas para a prática! 
Obrigado a todas as pessoas que 
fizeram parte deste caminho com 
suor, lágrimas, alegrias, tristezas, muito 
trabalho e com o coração.

Até aprendermos o Amor, vivemos num 
campo armadilhado.

O campo das relações. 
Constantemente pisamos minas 
que nos mutilam crenças, sacodem 
defesas, rebentam ilusões, circuncizam 
egos, abrem feridas profundas. O que 
vamos aprendendo, a maturidade e a 
coragem de continuarmos sempre a 
caminhar, a visão turva que vai ficando 
mais nítida e se vai ampliando, os 
dramas que passam tão-somente a 
experiências, tudo isto vai aos poucos 
desarmadilhando o campo onde 
prisioneiros estivemos tanto tempo 
condenados a aprender a verdade do 
que é estar vivo e amar sem depender. 
E neste processo, outro campo surge.
O campo da Consciência. 
Aprendemos a deixar fluir a vida e a 
não colocar expectativas. Aprendemos 
que encontros e desencontros são 
somente obra da sincronicidade, 
que amor e apego se repelam e 
que estamos indubitavelmente 
condenados à liberdade. À liberdade 
de sermos quem somos, à liberdade 
da individualidade que nos liberta da 
prisão do individualismo, à liberdade 
que é assumirmos a responsabilidade 
sobre as nossas próprias vidas. Outrora 
vedado, este caminho sem retorno, 
surge agora não como mais uma 
escolha, mas sim como uma certeza 
dum campo cada vez mais próximo.
O campo do Amor.

Neste livro, de imprescindível leitura, 
Denis Viatico revela que tudo o que 
acontece consigo está relacionado com 
a energia que você mesmo carrega, a 
cada momento. Essa mesma energia 
influencia sua experiência no mundo 
em que vive. Conheça as histórias 
narradas pelo Mestre Denis Alves 
Viatico e depoimentos de pessoas que 
mudaram para sempre as suas vidas. 
Aprenda exercícios, técnicas e acções 
diárias que o ajudarão a orientar-
se emocionalmente, afim de evitar 
bloqueios de energia, atrair pessoas 
e circunstâncias positivas para a sua 
realidade, curar-se a nível físico, mental, 
emocional e espiritual e tornar-se mestre 
da sua própria energia. Dono de uma 
visão muito particular do mundo que 
nos rodeia, Denis Viatico acredita que 
aquele que absorver tais conceitos 
produzirá mudanças determinantes 
na sua vida. Aprenda a alterar a sua 
vibração energética e a viver uma vida 
feliz e saudável!

Entre Nós Autodefesa Energética TDA-H
Cristina Leal, Edições United Souls Denis Alves Viatico, Publicações Maitreya

www.publicacoesmaitreya.pt

Clarice Peres, www.clariceperes.com

– LIVROS –
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JuLhO
12 e 19 de julHo | 20H30 
MEDITAçãO ACTIVA DE OSHO, com Carla Ferreira
Valor: 5 euros
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk

13 de julHo
VISITAS ECO-SOCIAIS / Eco-Social viSiting “PORTO 
DE ENCONTROS – BAIRRO DAS ARTES” com Pedro 
Jorge Pereira (em português) | 10H15-13H00
@ Terra na Boca
Inscrições até 11 de Julho (portodeencontros@gmail.com)
7 euros ou 6 euros (para 3 ou + pessoas)

DEGUSTAçãO DE VINHOS / WinES taSting, com 
excerto da peça “Dias de vinhos e rosas” | 18H00-19H00
@ Garrafeira das Artes

PALESTRA “A SUGESTãO DAS CARTAS XAMãS PARA 
2012” com Ana Paula Lago | 21H30
Entrada gratuita
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk

MEDITAçãO / MEditation, com Hugo Maioto | 22H00
@ Terra na Boca na BOA
Contribuição: 3 euros

CONCERTO / concErt (wORLD/BLUES) KENNY 
GILMORE 4TET | 23H00
@ Breyner85
Bar - Concerto.
Entrada: 6 euros (oferta de uma bebida de pressão)

NOITE ALTERNATIVA / ALTERNATIVE NIGTH | 23H45
@ Contagiarte

13 e 20 de julHo 
AULA DE CAPOEIRA / claSSES of caPoEira, com 
wellington Ribeiro | 20H00-21H30
@ Terra na Boca na BOA 
30 euros / mês. Aula avulsa: 8 euros

MEDITAçãO COM TAçAS TIBETANAS,
com José Pedras | 21H30
Valor: 5 euros
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk

15 julHo
MUSEU ABERTO /OPEN MUSEUM | 10H00-14H00
@ Museu Nacional de Soares dos Reis
Entrada Livre

INíCIO DO CURSO “MAIS UM PASSO NO CAMINHO”,
por Esmeralda Rios e Vitorino de Sousa.
Mais informações na agenda: www.embuscadalucidez.com

wORKSHOP “AO ENCONTRO DOS ANIMAIS DE 
PODER”, com Ana Paula Lago
Valor: 45 euros
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk

– AGENDA –

JAM SESSION | 23H00
@ Breyner85
Bar - Concerto.
Entrada: 3 euros(consumíveis)

17 julHo
wORKSHOP BICHOS CRIATIVOS / WorkShoP of 
crEativE crEaturES por Rita Santarém | 14H30-18H30
@ Ovelha Negra

MEDITAçãO DO / MEditation froM thE AwAKENED 
LIFE PROJECT | 19H00
@ Casa Brahma
Entrada gratuita

CINEMA AO AR LIVRE com o Cineclube do Porto | 21H30
@ Breyner85
Esplanada. 3 euros (oferta de uma bebida de pressão)

18 julHo | 21H00
MEDITAçãO “RESGATE CRIANçA INTERIOR”
com Edna Pimentão
Valor: 5 euros
915 911 484 | www.wix.com/espdharma/espacodharma

20 julHo
INICIAçãO REIKI USUI SHIKI RYOHO – NíVEL 1 | 09H00-
19H00
com Edna Pimentão
Valor: 75 euros | esp.dharma@gmail.com | 915 911 484
www.wix.com/espdharma/espacodharma

CONCERTO / concErt (COVERS ROCK)
DAVE MATHEwS FAN TRIBUTE | 23H00
@ Breyner85
Bar - Concerto.
Entrada: 5 euros (oferta de uma bebida de pressão)

CONCERTO SAUDADES DO BRASIL / noStalgia of 
Brazil concErt, com Cecília Peçanha e Luís Arrigo | 
23H00
@ Trincamundo
Entrada: 4 euros

NOITE ALTERNATIVA / altErnativE night | 23H45
@ Contagiarte

21 julHo | 10H00-17H00
wORKSHOP “CRIANçAS NOVA ERA”, por Ana Pedroso 
anapedroso@live.com.pt.
Inscrição: 25 euros | Workshop: 50 euros. 
www.casabrahma.com
Todas as segundas feiras | 19h00
Meditação Zazen. Entrada gratuita.
Todos os sábados | 18h30 - Meditação pela Ananda Marga. 
Donativo 1 euro.
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– AGENDA –

22 julHo e 19 AgoSto | 10H00-18H00 (4 AulAS)
CURSO DE REIKI NíVEL 1 - SHODEN (MÉTODO 
TRADICIONAL JAPONêS), com José Pedras
Valor: 125 euros
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk

23 julHo | 19H30 
PALESTRA “MESA RADIóNICA QUâNTICA”, com Paulo 
Becker
Entrada gratuita
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk

28 julHo
OFICINA DE RESTAURO / WorkShoP of 
rEStoration | 10H00-18H00
@ Cotonete e Bisturi
Traga uma pequena peça que queira restaurar e venha fazê-lo 
connosco.

ATELIER/OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS (PINTURA 
E ESCULTURA), ARTES PERFORMATIVAS E ESCRITA 
CRIATIVA PARA CRIANçAS E JOVENS / WorkShoP 
of PlaStic artS (Painting and SculPturE), 
PErforMativE artS and crEativE Writing for 
childrEn and young PEoPlE | 14H30-16H00 E 
16H30-18H30
@ BOA
Dos 5 aos 8 anos. 20 euros+IVA/mês. Também no 4º sábado.
Dos 8 aos 14 anos. 20 euros+ IVA/mês. Também no 4º sábado.

TRICOT MULTICOLOR I – INTARSIA E MALHAS 
PASSADAS / Multicolor knitting i – intarSia and 
SliP Stitch | 14H30-18H30
@ Ovelha Negra
40 euros (com materiais incluídos).

TASTING INDIA - DEGUSTAçãO DE GASTRONOMIA 
INDIANA E PRODUTOS DA LOJA /taSting of indian 
gaStronoMy and ProductS froM thE ShoP 
16H00-19H00
@ Loja Flor D’Açafrão® (CCBombarda)

IGUARIAS DA / dElicaciES froM OLIVA&CO | 16H00-
20H00
@ Oliva&Co
Torradas de azeite acompanhadas com queijo do rabaçal, 
tomate seco e folhas de hortelã fresca e espetadas de 
conservas em azeite com fruta laminada. Para refrescar, uma 
infusão gelada de folha de oliveira e carqueija e para terminar 
laranja e pudim azeitado!

MEDITAçãO / MEditation pela Ananda Marga | 18H30
@ Casa Brahma
Entrada gratuita

CONCERTO / concErt (world) Cristal | 23H30
@ Breyner85
Entrada: 6 euros (oferta de uma bebida de pressão)

NOITE FUEGO Y TUMBAO + wORLD MUSIC E ROCK 
COM UNON / firE and tuMBao night + World 
MuSic and rock | 23.45
@ Contagiarte

28 e 29 julHo
CURSO DE MESA RADIóNICA com Paulo Becker | 
09h00-18h00
Valor: 200 euros
http://tantralounge-porto.tk
José Pedras - 913093287

“MUDA COM RISO”
Vai estar no Porto a 28 e 29 de Julho para mais uma 
Certificação Internacional de Líder de Yoga do Riso.
Essência d’oriente
www.mudacomriso.com | mudacomriso@gmail.com

AGOSTO
4 e 5 AgoSto | 09H00-18H00
wORKSHOP MAGNIFIED HEALING® - 1ª FASE 
com Graça Lima
Valor: 120 euros
esp.dharma@gmail.com
915 911 484 | www.wix.com/espdharma/espacodharma

5 AgoSto
SEMINÁRIO “REFORçANDO AS BASES DE APOIO”  
(Sobreda da Caparica), por Esmeralda Rios e Vitorino de 
Sousa
Em colaboração com a Associação Portuguesa de Terapias 
Equestres e Complementares.
Mais informações na agenda: www.embuscadalucidez.com

11 e 12 AgoSto | 09H00-18H00
INICIAçãO REIKI USUI SHIKI RYOHO – NíVEL 2
com Edna Pimentão
Valor: 100 euros
esp.dharma@gmail.com | 915 911 484
www.wix.com/espdharma/espacodharma

15 AgoSto | 16H00
DIA INTERNACIONAL DO REIKI (CELEBRAçãO DO 
ANIVERSÁRIO DE USUI SENSEI) - REIKI MAwASHI
Entrada livre
José Pedras - 913 093 287 | http://tantralounge-porto.tk

25 e 26 de AgoSto | 10H00-18H00
SEMINÁRIO DE TÉCNICAS JAPONESAS DE REIKI,
com José Pedras
Valor 125 euros
José Pedras - 913093287 | http://tantralounge-porto.tk



“Aceita a força da vida
para descobrires a magnitude do teu ser.”

Assim nasceu este projeto 
editorial, único no mercado. 
É uma reflexão à vida, 
levando-nos a uma viagem 
ao nosso interior; é um 
veículo de divulgação 
e reconhecimento das 
terapias alternativas.

“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.

Disponível versão
em formato digital (pdf).
Envie o seu pedido para:
info@revistaespacoaberto.pt

Pontos de Distribuição

AVEIRO
VIANA DO CASTELO
BRAGA
GRANDE PORTO
LISBOA
ESPINHO
OVAR
GuImARãES
VILA NOVA DE CERVEIRA

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
Hand Bike Hand - Oporto bike messenger



Nome
Morada	 	 Código	Postal
Localidade	 Telefone
Email	 NIF	(essencial	para	emissão	de	fatura)

Data	de	nascimento	 Profissão

1)	 	Sim,	desejo	assinar	as	6	edições	anuais,	pelo	valor	de	20	euros	(Portugal	Continental)
	 	35	euros	(Europa)
	 	50	euros	(Resto	do	mundo)
2)	 	Pretendo	que	me	contactem	para	anunciar	na	revista	“espaço	aberto”

ASSINE JÁ!
RECEBA

COMODAMENTE

EM SUA CASA

A SUA REVISTA.

Receba	comodamente	em	sua	casa	as	6	edições/ano	(periodicidade	bimestral),	pelo	valor	
de	20	euros	ou	se	desejar	fazer	publicidade,	preencha	o	cupão

Recorte,	fotocopie	ou	digitalize	e	remeta	para	Lugar	da	Fraga,	Covas,	4920-042	V.	N.	Cerveira	(endereço	provisório)
ou	envie	por	email	para:	info@revistaespacoaberto.pt

“Aceita a força da vida

A REVISTA ESPAçO ABERTO É DE DISTRIBUIçãO gRATUITA.

É UMA REVISTA DE TODOS E pARA TODOS!

ASSINATuRA · PuBLICIDADE

Contactos:	info@revistaespacoaberto.pt	|	924	243	165	|	914	247	616	|	935	986	329	|	251	948	173	|	www.revistaespacoaberto.pt

Os dados recolhidos serão processados automaticamente e destinam-se à gestão do seu pedido e à apresentação de futuras propostas. O seu fornecimento é facultativo em termos legais, 
o signatário tem garantido o acesso aos seus dados e respetiva retificação. Se pretender que os seus dados não sejam facultados a terceiros assinale com um x .



72    ESPAÇO ABERTO    JUL/AGO’12

Agente nº 1 Norte
Agente nº 2 Nacional

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

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

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

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

INSTITUTO GNÓSTICO
DE ANTROPOLOGIA DE V. N. DE GAIA

Instalações provisórias
Rua Telheira do Meio, 71C -3.A 4405-834 Vilar do Paraíso

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

50% desconto na 1ª consulta
na apresentação da revista
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+351 96 850 68 04
handbikehand@gmail.com

www.handbikehand.wordpress.com
www.facebook.com/handbikehand

A sua publicidade 
começa aqui!

e: factorgenio@factorgenio.pt
t: 918 218 093





O tempo vai
O tempo vem

O tempo apaga
a chama Da vida Como ninguém

Abre a porta
Não tenhas medo

Deixa os teus sonhos entrar
é o teu segredo

O universo da vida
É um espaço aberto

Onde alma e corpo tem de lutar
Não abafes os sonhos
Mantem-te desperto

Mostra o teu talento, vais triunfar

Espaço aberto...
Para a vida aproveitar

Crescer e aprender a acreditar
Espaço aberto...

Para a vida aproveitar
O mais certo rumo

Para a paz encontrar

O universo da vida
É um espaço aberto

Onde a alma e corpo tem de lutar
Não abafes os sonhos
Mantem-te desperto

Mostra o teu talento, vais triunfar

Espaço aberto...
Para a vida aproveitar

Crescer e aprender a acreditar
Espaço aberto...

Para a vida aproveitar
O mais certo rumo

Para a paz encontrar

Letra de Jay Laroye para música de Miguel Correia
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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-os-
Montes 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.

Trás-os-Montes, Portugal

As amêndoas

Telefone: +351 939 684 673
Email: produtosregionais.caseiropinto@gmail.com
www.ajcaseiropinto.com

As plantações A. J. Caseiro Pinto localizam-se na região de Trás-os-
Montes, 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...

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

Com casca Com pele

Sem pele Laminada

Granulada Moída sem pele

Palitada

Moída com pele


