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N
a Zen Energy de setembro 

damos destaque a três te-

mas que se assinalam este 

mês: Gratidão, Alzheimer 

e Suicídio. Curiosamente, são três temas 
que têm tanto de importante, como de 
difícil. Vera de Melo, psicóloga clínica 
e autora do livro Recomeçar, escreveu sobre 
a importância de agradecer o que temos sem 
ansiar, constantemente, pelo que não temos. 
Que difi culdade será esta, aparentemente 
partilhada por todos nós, seres humanos, 
eternos insatisfeitos (pág. 16)? Já Paulo 
Simões Coelho, neurologista, fala-nos sobre 
Alzheimer, as suas características clínicas, se 
é possível prevenir a demência, as formas de 
diagnóstico e tratamento (pág. 42). Por fi m, 
Lúcia Soares, psicóloga clínica e psicotera-
peuta, aborda o homicídio do Eu (pág. 54) 
através de um artigo sobre fatores de risco 
e de proteção, o desespero da família, 
o interior de alguém que vê o suicídio como 
o único caminho a seguir, a relação entre 
depressão e suicídio... Lúcia termina com 
uma afi rmação que nos deixa em silêncio 
e a refl etir sobre o sofrimento atroz que 
assola o interior destas pessoas: “(…) mui-
tas pessoas que levam a cabo tentativas de 
suicídio (consumadas ou não) não querem, 
na realidade, morrer. Desejam, sim, deixar 
de sofrer. Querem ‘matar’ a sua dor.”

A nova edição da revista Vida & Saúde 

Natural já está em banca. Partilhamos 
artigos sobre cuidados naturais para ca-
belo e rosto; hipnoterapia; os benefícios 
do desporto para quem tem distúrbios da 
tiroide; doenças reumáticas; coronavírus 
e algumas das teorias que foram surgindo 
sobre a sua origem; as necessidades nutri-
cionais dos mais pequenos; sugestões de 
snacks saudáveis; o perigo de consumir 
farinhas refi nadas; a importância de se 
sentir realizado a nível pessoal; as vantagens 
de trocar a cafeína pela Meditação para 
elevar o seu desempenho; entre outros.  

Já está disponível a edição pocket do 

Reiki & Yoga, cujo tema é Recomeçar. 

E falamos de Recomeçar a todos os 

níveis: pessoal, profi ssional e até nas 

relações. Tendo em conta a situação que 
atualmente todos enfrentamos, certamente 
que esta será uma edição muito útil quan-
do se trata de descobrir como recomeçar 
a partir  do 0 e o que fazer de diferente 
para obter resultados de acordo com o 
que desejamos para a nossa vida.

Em setembro lançaremos uma nova 

edição trimestral da revista Reiki 

& Yoga com um Caderno Especial 

sobre Ageless. 
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Valsar Nas 
Ondas Da Vida

E 
para viver a vida com 
consciência, é preciso 
amar tudo o que faz parte 
dela, sem condições e sem 
imposições, simplesmente 
respeitando e honrando 

as suas leis invisíveis, tendo a consciência 
de que a perda, o erro, a queda e a dor 
também fazem parte desta caminhada. 
 
A alegria de viver é fundamental para todos 
nós, independentemente da idade e do 
nosso percurso. Temos de aprender a viver 
com tudo o que a vida nos proporciona 
na sua dualidade. 

Não é uma utopia pensar e acreditar que 
podemos viver melhor, em sintonia uns com 
os outros, até nos momentos de grande crise. 
Temos de ter a consciência de que somos 
diretamente responsáveis pela vida que le-
vamos e que cada um de nós é responsável 
pela construção deste mundo. Todos somos 
igualmente importantes e necessários para  
a nossa sociedade, o nosso país, o nosso 
planeta: quer sejamos novos ou velhos, 

primeiro-ministro, motorista, enfermeiro, 
jardineiro, professor ou funcionário de uma 
empresa pública ou privada.

Somos os mesmos seres humanos neste 
planeta, com as mesmas necessidades,  
a mesma estrutura anatómica, o mesmo fun-
cionamento biológico, independentemente da 
origem, cor, status, profissão. Quer queiramos 
quer não, devemos coexistir, entender-nos  
e coabitar, respeitando-nos uns aos outros. 
Visto que os pensamentos e sentimentos de 
todas as pessoas se misturam constantemente, 
devemos conscientizar que somos recetores 
da energia e da vibração de tudo o que 
emitimos de bom e de mau. Muita coisa 
seria diferente se houvesse mais encantamento 
no coração das pessoas e mais consciência no 
efeito das suas ações, até para elas próprias.
Enquanto ser humano, estamos, infelizmente, 
mais concentrados nas nossas diferenças 
que nas nossas semelhanças, o que conduz  
a comparações que nos separam. No entanto, 
devemos já saber que somos mais fracos se 
estivermos divididos. Basta olhar para trás, 
para a história da humanidade ou para os 
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SEGUNDO UM AUTOR DESCONHECIDO, “A VIDA É COMO UM PIANO. 

O QUE ELE NOS DEVOLVE DEPENDE DO MODO COMO O TOCAMOS”. 

MAS PARA QUE OS SONS SEJAM HARMONIOSOS, TEMOS DE AMAR 

TOCAR E TREINAR. TREINAR INTENSAMENTE. E PARA QUE A NOSSA 

VIDA SEJA EMPOLGANTE, INTERESSANTE E EQUILIBRADA TEMOS DE 

AMAR VIVER. VIVER COM GARRA E PAIXÃO. 

povos vizinhos, para compreender o quanto 
desentendidos nos podemos tornar, mas 
também manipulados, enganados, pervertidos 
e francamente cegos.
A Física Quântica diz que somos os criadores 
da própria realidade. Nós é que construímos  
o que vemos. E aquilo que criamos nem sem-
pre é bonito. O nosso comportamento faz-nos 
criar muros invisíveis; no entanto, deveríamos 
construir pontes de solidariedade e amor, de 
compreensão e tolerância que nos unissem  
a cada momento para o bem de todos.

Já se deixou abraçar dado o desespero que 
sentia face a uma situação que julgou não 
ter saída? Certamente, pois todos podemos 
duvidar das nossas capacidades em determi-
nado momento. Podemos ficar baralhados 
por constantes dúvidas internas, pelas crenças 
bem ancoradas no nosso ser, pelos hábitos 
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anos a fi o, sem fi m à vista e sem sabermos 
porquê? Levaríamos nós a vida de Sísifo para 
o divertimento de Alguém? Apesar de todas 
as invenções que existem atualmente, feitas 
para economizar tempo, o nosso ritmo de 
vida acelerou. 
Se os hamsters correm para nosso diver-

timento, quem é que se diverte com 

a nossa correria? Pense nisto. 
Como sair do piloto auto-

mático em que estamos 
presos, para nos dedi-
carmos àquilo que nos 
convém, e não aos ou-
tros, sejam eles entes 
queridos, políticos, 
media, banqueiros 
ou lobbies farmacêu-
ticos?

Quando nos sentimos 

fracos e indefesos, falta-

-nos a força para afastar da 

nossa mente e da nossa vida 

aquilo que não presta. O medo 

apodera-se de nós e impede-nos de viver 

a vida que merecemos, que ambicionamos 

na nossa essência.

Manter o contacto com a nossa essência, com 
a nossa criança interior, é fulcral. Afi nal, as 
coisas mais importantes, aquelas que não 
se podem ver, mas sentir, como o amor, 
a generosidade, a amizade, etc., já fazem parte 
de nós. Basta ir buscá-las às profundezas 
do nosso coração. Quem somos para nós 
próprios e para os outros, é provavelmente 
a mais importante e vital das questões na nossa 
vida. Só quando escolhermos ir em direção 
às coisas positivas do nosso percurso, aos 
sentimentos que nos fazem vibrar e nos trazem 
satisfação, é que tudo se altera ao nosso redor.

Existe apenas uma forma de concretizar 
o milagre de vivermos 
numa sociedade melhor, 
mais igualitária, mais 
justa e serena: sermos 

pessoas de bem e com 

esperança, com força de 

vontade e motivação, 

e sobretudo pessoas 

que, mesmo na adver-

sidade, não desistem.

SÓ QUANDO ESCOLHERMOS 
IR EM DIREÇÃO ÀS 

COISAS POSITIVAS DO 
NOSSO PERCURSO, AOS 
SENTIMENTOS QUE NOS 
FAZEM VIBRAR E NOS 

TRAZEM SATISFAÇÃO, É 
QUE TUDO SE ALTERA AO 

NOSSO REDOR.

que nos levam ao mesmo caminho vezes sem 
conta, apesar de não ser o caminho certo. 
Todos os dias fazemos escolhas, mas serão 
as mais acertadas? Estarão essas escolhas de 
acordo com aquilo que realmente desejamos? 
Quantas vezes já disse “sim”, quando 

na verdade queria dizer “não”? Quantas 

vezes renunciou aos seus desejos para 

não criar confl itos? Já aconteceu dizer que 

não consegue, que não merece, que não é 

capaz de obter o que deseja na realidade? 

Incertezas, dúvidas, inseguranças, pavor, 
medo? Há tanta agitação nas nossas cabeças 

e tanta confusão nos nossos corações que 

é fácil perder de vista o que é realmente 

importante para nós.

O que sente neste momento deve ser similar 
aos sentimentos de milhões de pessoas no 
mundo. Fartamo-nos de correr de um lado 

para o outro, executar tarefas que nos parecem 
necessárias, importantes, fulcrais, mas que 
não nos serenam a mente nem nos nutrem 
o coração, bem pelo contrário. 
Parecemos criaturas pequeninas, branqui-

nhas, fofi nhas que correm na sua rodinha 

dentro da gaiola. Os hamsters são tão 

simpáticos e engraçados, e correm, correm, 

correm, tentando ir o mais longe e o mais 

rapidamente possível. Contudo, ao observá-
-los melhor, constatamos que, embora sejam 
muito ativos e empenhados, não vão a lado 
nenhum. Sem se aperceberem, só servem de 
cobaias para uma ou outra experiência, ou, 
na melhor das hipóteses, para divertimento 
dos humanos.

Será que nesta era da tecnologia todos corre-
mos à velocidade máxima, presos à mesma 
roda, dia após dia, mês após mês, talvez 

Elisabeth Barnard

DiretoraZ
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DESENHE A SUA PRÓPRIA MÁSCARA
E se pudesse desenhar a sua própria máscara? Seria uma máscara reutilizável, amiga do ambiente, criada por diversos artistas 
portugueses e com o padrão que escolher. Na plataforma mascarasunicas.pt isso é possível! Esta é uma plataforma 100% nacional, 
onde as máscaras são produzidas após encomenda, garantindo-se a proteção individual de forma ecológica e sustentável. Já estão 
disponíveis online diversas coleções de autores portugueses, mas, segundo Marta Dias, diretora-geral da PraxisD, o objetivo é “continuar 
a desafiar criativos e artistas para se associarem ao projeto, podendo os mesmos auferir assim de um rendimento extra a partir das 
máscaras vendidas – é uma forma de apoiarmos ainda mais o setor.” Por outro lado, basta enviar a nossa ilustração preferida para termos 
uma máscara personalizada. As máscaras são de nível 3, duplamente certificadas pelo CITEVE e com tamanhos para toda a família. Os 
preços variam entre os 6€ e os 8€. Para mais informações visite o site.

BREVES
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OS SABORES DO SAUVAGE
A carta do Sauvage promete acordar até os paladares mais adormecidos. Com 
propostas inspiradas nos quatro cantos do mundo, o restaurante optou por uma 
oferta diferenciada para assinalar o regresso à nova normalidade. O já considerado 
espaço mais selvagem de Lisboa sugere Bao de Novilho desfiado, com picco de 
gallo, malagueta e molho do estufado, uma Burrata bem fresca, com rúcula, abóbora 
desidratada e nage de trufa, coberta por doce de abóbora, ou um Tártaro de Três 
Peixes com salmão, robalo, atum, abacaxi, queijo creme, lima e cebola frita. Já nos 
pratos principais, as sugestões passam por Lombo de Bacalhau em tempura, Filete 
de Robalo, Massoto de Camarão, ou uma Salada de Frango. “O impacto da pandemia 
no país fez-nos repensar a nossa oferta e procurar soluções que nos permitissem 
responder às novas necessidades dos clientes. Assim, respeitando todas as normas 
de higiene e segurança implementadas pela Direção-Geral da Saúde, decidimos 
apostar nos serviços de take-away e delivery, que nos levaram a refazer a carta 
para garantirmos a qualidade que nos caracteriza”, afirmam António Carrilho e Rui 
Jácome, sócios do Sauvage.



 

PSORÍASE: SÉRIE DIGITAL
 
A PSOP Portugal lançou a iniciativa Tens Direito a Ser Feliz: 
PSOCast, uma série digital de seis episódios que procura 
esclarecer questões relacionadas com a psoríase. Esta iniciativa 
conta com o dermatologista Paulo Ferreira, que dá respostas a 
questões relacionadas com o que acontece no corpo e principais 
evidências, o diagnóstico, o relacionamento com os outros, os 
tratamentos ou os cuidados a ter, ajudando assim a entender as 
fases da doença e, essencialmente, a aprender a viver com ela. 
Acompanhe a série na página de Facebook e no Youtube  
da PSOPortugal. 

GO NATURAL AGORA ONLINE
 
É verdade: já pode encomendar online os seus produtos 
Go Natural preferidos. As encomendas não têm um valor 
mínimo e pode receber a sua encomenda em casa ou 
levantar na loja nos concelhos de Lisboa, Cascais e Porto. 
Na loja online (https://lojaonline.gonatural.pt/) tem à 
disposição mais de 1500 produtos biológicos, apropriados 
para intolerâncias alimentares ou sustentáveis, incluindo 
produtos frescos de dia-a-dia. A loja online promove 
compras completas ao incluir frescos, tais como frutas, 
legumes e verduras, talho e peixaria, uma larga oferta 
de mercearia, congelados, laticínios e bebidas vegetais 
alternativas, padaria e pastelaria, bebidas e take-away, 
sem esquecer a limpeza do lar, higiene pessoal e beleza. 
Está também disponível uma boa oferta de suplementos e 
superalimentos. O custo do serviço de delivery dependerá 
do raio de entrega e o de levantamento no supermercado 
não tem qualquer custo associado.

BRINQUEDOS COM  
MATÉRIAS-PRIMAS RECICLADAS
Play For Future é a nova gama da Clementoni, que 
se juntou à luta contra o desperdício. Nesta nova 
gama, todos os brinquedos e embalagens são 
criados com matéria-prima 100% reciclada, como  
é o caso do plástico e cartão. Em relação aos 
produtos criados em madeira, a marca vai também 
investir em matéria-prima obtida em florestas 
sustentáveis. O objetivo da Play For Future é fazer 
com que as crianças associem a natureza à diversão, 
e que percebam a importância da manutenção e 
proteção do meio ambiente. 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA:  
AS PREVISÕES
Existem em Portugal cerca de 380 mil doentes com insuficiência 
cardíaca (IC) e as previsões dizem que, em 2060, o número irá aumentar 
para os 500 mil. O Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca (GEIC) 
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia revela a sua preocupação 
com a falta de organização no acompanhamento e tratamento 
destes doentes, e com o desconhecimento geral sobre a doença. 
Silva Cardoso, coordenador do GEIC, explica que “sendo o Serviço 
Nacional de Saúde um dos melhores a nível mundial, não faz sentido 
que o acompanhamento e tratamento dos doentes com IC seja tão 
incompleto e tão pouco eficiente, como se revela atualmente, e sem 
uma estratégia eficaz de abordagem aos doentes. Temos diversas 
áreas da Cardiologia em que prestamos cuidados de saúde de elevada 
qualidade, como é o caso concreto da Via Verde Coronária ou a Via 
Verde para o AVC, e é necessário fazer também da insuficiência cardíaca 
uma prioridade nacional”.
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Uma vida, centenas 
de capítulos, milhares 

de páginas

HISTÓRIAS DA VIDA REAL…

AINDA AGORA COMEÇOU! CADA DIA É UMA NOVA OPORTUNIDADE 

DE CONTINUAR A ESCREVER A MAIS BELA DE TODAS AS HISTÓRIAS: 

A HISTÓRIA DA SUA VIDA! AQUI, EXISTE APENAS LUGAR PARA 

UM PROTAGONISTA: VOCÊ! A PERSONAGEM PRINCIPAL DA SUA 

HISTÓRIA NÃO SÃO OS OUTROS, É O LEITOR. OS OUTROS SÃO 

COPROTAGONISTAS, PERSONAGENS SECUNDÁRIAS, FIGURANTES. 

PODEM SER TUDO, MENOS PROTAGONISTAS.

Q
uem escreve a nossa his-
tória somos nós próprios, 
linha a linha, momento 
a momento. O começo, 
meio e fi m de cada etapa 

defi ne a nossa história e temos livre-arbítrio 
para escolher o que escrevemos, o que vivemos. 
Não existem coincidências. Tudo tem por base 
uma escolha. O Universo pode colocar certas 
pessoas e situações no nosso caminho, mas 
a resposta que lhes damos depende apenas 
e só de nós mesmos, das nossas escolhas. Nada 
acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser.
Todas as histórias têm um enredo e, tal como 
na vida real, o que procuramos ao longo do 
percurso é sempre crescimento e evolução. Por 
vezes, é necessário cortar pessoas e situações 
que já não nos fazem mais sentido. Existem 
pessoas que entram na nossa vida com uma 
fi nalidade e quando atingimos o objetivo, 

essas pessoas podem simplesmente ir em-
bora. Nunca serão esquecidas, representam 
um capítulo, um belo e lindo momento, mas 
chegou a altura em que não irão acrescentar 
nada de novo. Quando assim é, o melhor 
é deixar ir, agradecer e aceitar que chegou 
uma nova fase, o momento de viver novas 
experiências. Vamos abraçar essa fase. Vamos 
recebê-la de braços abertos e repletos de amor!

ALTERE O SEU RUMO 
A QUALQUER INSTANTE
Criamos a nossa história a todo o momento 
através dos pensamentos, emoções e sen-
sações. E com as nossas ações vivenciamos 
o melhor que a vida nos pode dar: expe-
riências, momentos de evolução e constante 
crescimento. Ao sermos os autores da nossa 
história reside em nós mesmos a capacidade 

JULIANA LEÇA FERREIRA
My Bird Should Fly

VAMOS ESCREVER A HISTÓRIA 
MAIS FELIZ, MAIS INSPIRADORA 

E ESPECIAL QUE JAMAIS 
ALGUÉM LEU. JÁ PENSOU EM 
QUEM TERÁ O PRIVILÉGIO DE 
FAZER PARTE DA SUA HISTÓRIA 

E DE A LER?



 

Z

de alterar, a cada momento, o roteiro. Pode-

mos incluir ou excluir pessoas, informações 

e situações. A qualquer momento podemos 

modifi car o modo como interpretamos as vi-

vências e as respetivas personagens envolvi-

das. Nós somos realmente poderosos. Temos 

em nós o poder de alterar a qualquer instante 

a nossa história. Haverá maior poder? A vida 

deve ser encarada como uma enorme rotunda, 

existem sempre várias saídas. Caso corra mal 

numa das saídas, temos a hipótese de a contor-

nar novamente e testar as outras saídas. Cada 

vivência é apenas um capítulo, “uma página 
de história, um pedaço da sua glória”! Se assim 

o desejarmos, temos nas nossas mãos a capa-

cidade de escrever uma vida em que a saúde 

é perfeita, as emoções e a mente estão em pleno 

equilíbrio para receberem todas as informações 

que nos irão permitir viver com sabedoria. Assuma 

o poder que tem e escreva o livro da sua vida. 

Não depende de ninguém para o fazer. Tem 

a sabedoria de escolher o melhor para si. Viva 

e decida qual é o momento certo para alterar 

o seu rumo!

O que pensamos sobre nós 
é a base de tudo. Ame-se! Cultive 
diariamente o amor-próprio. Até os 
mais pequenos detalhes funcionam 
como sementes e toda a nossa 
realidade é fruto das sementes 
que vamos plantando ao longo do 
nosso percurso. As nossas escolhas 
e atitudes revelam o amor-próprio 
e a nossa evolução depende 
disso mesmo. Somos responsáveis 
por tudo aquilo que atraímos. 
Assim, devemos ter em atenção 
quais as sementes que estamos 
a plantar na relação que temos 
com o amor-próprio, com os nossos 
companheiros, família e amigos, 
no trabalho e em tudo o que nos 
rodeia. Viva com consciência 
e permita-se viver em sintonia com 
o amor à vida. Seja feliz. Inspire 
e deixe-se inspirar pela vida.

AS SEMENTES 
DO AMOR-PRÓPRIO
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A vida não 
está p’ra rir!

SEM HUMOR, NADA FEITO…

CRIADA NA ALDEIA - AINDA BEM, AINDA BEM - NO MEIO DE GALOS 

E GALINHAS, CÃES E GATOS QUE VIRAM OS SEUS NOMES REPETIDOS 

ETERNAMENTE - BOBI I, BOBI II E POR AÍ ADIANTE -, TRADIÇÕES DE 

BAILARICO E MERGULHOS EM TANQUES ANTIGOS DOS AVÓS,  

CRESCI A SENTIR-ME LIVRE PARA SER O QUE QUISESSE.  

MARINE ANTUNES 
Escritora, oradora e autora do projeto Cancro Com Humor

https://www.facebook.com/CancroComHumor/ 
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A
prendi a ser feliz 
com “o que tinha  
à mão”, a não me 
sentir frustrada com 
as dificuldades, nem  

a comparar as nossas vidas à vida dos 
outros que, segundo os meus pais, se-
riam sempre mais difíceis que a nossa. 
Aprendi a ser: a ser pessoa, a ser feliz, 
a ser e não a ter, a existir com vontade 
de ser melhor e não de ter mais. Hoje, 
com 30 anos, tenho a certeza de que 
essa foi a minha maior herança. Isso 
e a geleira azul, que a minha mãe 
me ofereceu por estar segura de que  
a usaria de bom agrado. 
Mas deixa-me contextualizar: saí da 
minha doce aldeia em 2016 e fui viver 
para a capital, onde, como já contei, 
lidei com muitos desafios como, por 
exemplo, lembrar-me que em Lisboa 
existem carros e que morrer atropelada 
não deve ser agradável. Como diz uma 
frase muito conhecida, “podes sair da 
aldeia, mas a aldeia nunca sairá de 
ti”. Ando pela linha de Cascais, tal  
e qual uma tia de valor, a desfilar  
a minha geleira praia acima e praia abaixo, 
porque não vivo sem ela. E é sobre isso 
que quero escrever. 

BOA ENERGIA 
QUE CONTAGIA
Percebi que andar com comida atrás, 
roupa de praia no carro e um saco-
-cama diz tudo sobre nós. Percebi 
que ser desapegada de bens materiais  
é a mania mais saudavél que podes ter, 
e que festejar com um copo de vinho 
não é de mau tom; bater palmas a uma 
massa com queijo também não é pensar 
pequenino. É viver em grande.
Tive de voltar a Lisboa em trabalho. 
Sabíamos que o dia seria exigente e, 
claro, poderíamos chegar à hora marcada. 
Contudo, pensámos em algo diferente: 
pelo caminho passámos pelo parque que 
abraça árvores, aninha o rio e convida as 
pessoas a correr (e lembra-nos de que 
deveríamos correr também). Por isso, 
sabíamos que seria pecado não aproveitar. 
Fizemos o almoço no dia anterior, sau-
dável como mandava o cenário: quinoa, 
melão, ovo, alface, tomate e mil doses de 
amor. Guardámos tudo na geleira azul  
e fomos mais cedo para aproveitar  
o dia. A sesta foi feita no banco do jardim,  
o almoço na relva e o gelado apareceu 
de repente para matar a gula. 
Depois do almoço maravilha, simples  
e barato como gostamos, deixei o Tiago 



MENSAGENS 
TÃO VERDADEIRAS!
Antes de me deixar em casa, 
o meu novo amigo terminou 
a conversa com esta bela 
frase: “Sabe, na verdade, tudo 
o que precisamos para sermos 
felizes começa pela letra A: 
amizade, abrigo, alimento, 
agasalho e amor.” É tão isto. 
Por que complicamos tanto? 
Por que queremos tanto? Por 
que não fazemos isto todos os 
dias? Andamos atrás do quê?
Como já reparaste, tenho mais 
perguntas que respostas. Mas, 
na realidade, não me inte-
ressam. Não me interessa en-
tender tudo, conhecer tudo, 
saber tudo. Só me interessa 
sentir que cada dia é precio-
so. Só me interessa saber que 
a minha geleira azul nunca 
me irá deixar.
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SABE, NA VERDADE, TUDO 
O QUE PRECISAMOS PARA 
SERMOS FELIZES COMEÇA 

PELA LETRA A: 
AMIZADE, ABRIGO, 

ALIMENTO, AGASALHO 
E AMOR. 

em Lisboa e regressei de Uber. Sabes 
aquela energia boa que algumas pessoas 
emanam? O motorista era assim. Simpá-
tico como nunca vi (e não lhe vi a boca, 
porque usava máscara), conversou comigo 
durante a viagem até casa sobre o que 
é isto de viver. Trocámos histórias. Falei-lhe 
do meu almoço e fi quei em êxtase quando 
me disse que também traz no carro roupa 
de praia: “É só estacionar e mergulhar.” Z



O acordar da
 Espiritualidade

FAÇA DIFERENTE!

A
Espiritualidade começou 
a ressurgir na minha vida 
profi ssional, tornando-se 
a resposta amadureci-
da para todos os meus 

problemas. Conduziu-me ao Acordar 
e ao Empoderar de uma nova mulher: 
renovada, leve e descomplicada, que hoje 
ajuda centenas de pessoas pelo mundo. 
O Acordar da Espiritualidade inicia-se com 

a união da Consciência de Ser Consciente 
com a Autoconsciência. Existe uma solu-
ção espiritual para todos os problemas. 
A resposta não se situa ao nível do problema, 
apesar de a grande maioria concentrar aí 
todas as suas energias. A solução espiritual 
está para além do problema.
O primeiro passo consiste em reconhecer 
qual é o seu nível de consciência neste mo-
mento. Sempre que um desafi o se colocar 

no seu caminho, o nível de consciência irá 
trazer-lhe a resposta mais efi caz. Saiba em 
que nível de Consciência está através do 
Teste Quântico da Escada da Consciência. 
Contudo, existem pessoas que começam 
a ter consciência sem desenvolver a sua 
autoconsciência, pois esta só se adquire 
com a sabedoria de viver a espirituali-
dade sem alarmismos, sem misticismos, 
sem medos. 

ESTE TEMA TAMBÉM “ACORDOU” 

DENTRO DE MIM, PORQUE A 

VIDA LANÇA-NOS PROBLEMAS 

BEM DIFÍCEIS E DESAFIANTES, 

CAUSADORES DE GRANDES 

DISPUTAS E SOFRIMENTOS. 

DESCOBRI, HÁ MAIS DE 15 

ANOS, QUE O MODO COMO 

ENCARAMOS OS DESAFIOS FAZ 

TODA A DIFERENÇA ENTRE A 

PROMESSA DE SUCESSO E 

O ESPECTRO DO FRACASSO. 

ANA PEDROSO
Professora, NeuroGestora 
Emocional, Terapeuta Educa-
cional, Consultora de Medicina 
Quântica, Escritora, Master Coach 
Internacional e criadora 
do Método ‘LifeFulness’
www.anapedroso.pt
anapedroso@live.com.pt 
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912 574 432

www.annamikii.org

FORMAÇÃO PRESENCIAL E ONLINE

1 SÁBADO POR MÊS31 OUT

CURSO

VENHA SER UM AGENTE DE MUDANÇA

CONVIDO-O A EMBARCAR COMIGO 
NOS MEUS PRÓXIMOS PROJETOS:

Academia da Espiritualidade
Início em agosto 2020, às terças e quartas-feiras de cada mês em horário pós-
-laboral. Duração de um ano. Mergulhe numa experiência única onde terá acesso 
a duas aulas online mensais para desmistifi car a área da Espiritualidade e ingressar 
no Equilíbrio Consistente! Peça informações e faça a sua inscrição: +351 912 574 432.

Curso de Meditação online
Início no dia 27 de setembro. Tem como propósito iniciar novos instrutores de Medita-
ção. Também é direcionado para quem deseja aprender a meditar e queira trazer 
para a sua vida esta prática constante e disciplinada. Este Curso é um programa 
de formação, que propõe uma viagem interior e permite canalizar pensamentos 
e escutar as emoções. Se deseja avançar neste caminho, fi co muito feliz por presen-
teá-lo com este novo programa de Formação Meditativa baseada no Método de 
Meditação *LifeFulness*. Informações e inscrição: +351 912 574 432.

Z

TESTE QUÂNTICO DA 
ESCADA DA CONSCIÊNCIA

Nível 1: Consciência Infl uxo

Este é o nível onde sente os problemas 
e se vitimiza constantemente. Neste nível 
de consciência, coloca sempre a culpa no 
exterior, nos outros e no mundo. Aqui, 
as suas expectativas saem frustradas e os 
obstáculos são constantes. A sua resistência 
é expandida e sente que tudo piora a cada 
passo. Sobrevive e não reconhece que 
a mudança começa em si. Neste Estado 
da Consciência, a sua mente mente-lhe. 
Existe confusão interna e a exaustão diária 
é uma característica que se apodera de 
si. A luta diária pela sobrevivência é real. 
O medo, o perfeccionismo e a ansiedade 
são estados-chave deste nível.

Nível 2: Consciência Expandida

Este é o nível onde sente que precisa de 
mudar, mas ainda não consegue olhar para 
a vida com uma visão ampliada. Neste 
nível, a sua vida não está a ser vivida 
e reconhece que sobrevive. Arranja descul-
pas e autossabotares para responder aos 
padrões de Consciência tóxicos. Inicia um 
processo de confi ança por si, mas ainda 
não o sente como verdade e não acredita 
que conseguirá fazer a mudança. Encara 
e assume o medo e a ansiedade. Começa 
a pedir ajuda para agir na sua libertação. 
É um estado de Consciência onde se sente 
paralisado, preso e sem saber qual o melhor 
caminho a percorrer.

Nível 3: Consciência Híbrida

Reconhece que a mudança começa em 
si e que as soluções começam a surgir. 
Iniciação do reconhecimento e integração 
das soluções em desapego. A responsa-
bilidade de tudo o que acontece no seu 
dia-a-dia entra através de um compromisso 
diário. A sua visão expande-se e assume 
as mudanças. Ainda existem momentos 
de resistência e desconfi ança, com algum 
medo de falhar no processo da solução que 
procura. Começa a fl uir com as soluções, 
a deixar de valorizar tanto os problemas, 
passando a transformá-los em desafi os 
e oportunidades. Assume o medo de uma 
forma mais leve e realista, diminuindo 
a ansiedade e sentindo uma mudança de 
perceção. Deixará de sentir confl ito interior, 

PUB

confusão e dúvidas permanentes. O Medo 
é reconhecido como Fé inabalável. Neste 
estado, o processo caminha para “bom 
porto”, onde acontece uma expansão 
maior e onde forças invisíveis vão em seu 
auxílio. Começa a progredir no seu estado, 
daquilo que merece viver.

Nível 4: Consciência Pura

Aqui, os problemas não existem. Exis-
tem, sim, oportunidades. Sente-se seguro 
e em paz para assumir a sua autenticida-
de. Cada desafi o é uma oportunidade de 
cocriar a vida que merece e deseja. Neste 
estado vive-se em plena sintonia, conexão 
com a natureza e com a sua natureza. 

A consciência expande-se sem limites. 
Pode parecer que é necessária uma longa 
experiência no caminho espiritual para 
chegar à Consciência Pura, mas isso não 
se verifi ca. O que é importante é a forma 
como escolhe viver o seu dia-a-dia: cons-
ciente ou inconscientemente através da 
autoconsciência. Não se esforça para ser 
quem é. As mensagens diárias chegam 
naturalmente como respostas e o próximo 
passo surge sem esforço. As inspirações 
diárias que tem são satisfeitas espontanea-
mente. O mundo exterior refl ete o que está 
a acontecer no mundo interior. Sente-se 
você mesmo e vive o estado de paz pura, 
integrativa e libertadora.



SE OLHARMOS À NOSSA VOLTA, A MAIORIA DAS PESSOAS RECLAMA DIARIAMENTE, ENTRE  

10 A 30 VEZES, DE TUDO. PROVAVELMENTE, NESTE PRECISO MOMENTO, EXISTIRÁ UM CONJUNTO 

DE PESSOAS A RECLAMAR SOBRE QUALQUER COISA. DE FACTO, A MAIORIA RECLAMA POR 

TUDO E POR NADA. RECLAMAR É, ALIÁS, INERENTE À CONDIÇÃO HUMANA.

VERA DE MELO 
Psicóloga Clínica
Autora de Recomeçar

O poder da 
gratidão

A
nsiamos pelos fins-de-semana para 
reclamar deles na segunda-feira. Recla-
mamos sobre os colegas de trabalho, 
os maridos, as esposas, as sogras, as 
crianças, os chefes… Enfim, tudo  

é motivo para reclamar. Nunca estamos satisfeitos 
com o que temos ou somos. Queremos sempre mais. 
Ter mais dinheiro, um trabalho melhor, uma casa 
melhor, um carro melhor, um corpo mais bonito, etc. 
Este querer gera uma insatisfação pessoal constante. 
Quando conseguimos alguma coisa que queríamos muito, 
encontramos logo outra coisa que queríamos e não temos, 
e regressa o sentimento de insatisfação. 

AGRADECER O QUE TEMOS

Todos nos queixamos de algo, mas e se fizéssemos  
o exercício contrário? Se refletíssemos sobre as coisas 
pelas quais nos sentimos gratos? A gratidão é o cami-

nho para reconhecer o que de bom existe nas nossas 
vidas. A partir do momento em que somos gratos pelo 
que temos e aceitamos o que não temos, passamos  
a ser mais felizes e a usufruir de forma plena da vida. 
Ser grato é uma capacidade que uma vez adquirida, 
transforma o nosso olhar sobre o mundo. Mesmo que 
devagar, esta capacidade de olhar de forma diferente 
para a vida conduz a uma mudança de perspetiva. Por 
mostrar o quão prazeroso é valorizar o que se possui, 
a gratidão faz com que se alimente menos a ansiedade 
pelo que não se tem ou por aquilo que se deseja ter. 
Quem pratica a gratidão cultiva o bom humor  
e a paciência necessária para manter relacionamentos 
saudáveis e felizes. Aprecie o que tem, em vez de 
procurar constantemente algo novo na esperança de 
se sentir mais feliz. E isto ajuda-o a concentrar-se no 
que tem e não naquilo que poderia ter. Torna a vida 
mágica e verdadeiramente especial, pois tudo é sentido 
como uma “bênção”.
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TEMA DO MÊS



















 

DICAS PARA COLOCAR 
A GRATIDÃO EM PRÁTICA:

• Analise o seu “nível” de gratidão. Pense no quanto 
é grato à família e amigos, ao trabalho, aos relacio-
namentos amorosos, à saúde, à vida no geral.
• Tente perceber o porquê de não estar tão grato 
por determinadas coisas. 
• Crie estratégias que possam aumentar o seu nível 
de gratidão:

Comece a ver o lado positivo das coisas. O modo 
como fala sobre as coisas também deve ser positi-
vo. Quanto mais presos fi camos em pensamentos 
e sentimentos negativos, mais atormentada se torna 
a nossa vida;
Pense sobre situações negativas ou difíceis, pois 
pode ajudar a perceber aquilo pelo qual se sente 
realmente agradecido; 
Crie o hábito de escrever sobre aquilo pelo qual 
se sente agradecido;
Faça um diário de gratidão. Escreva diariamente 
5 a 10 coisas pelas quais se sente grato. Seja o mais 
concreto e factual possível. Não se esqueça de 
referir o que sente quando as experimenta;
Escreva uma carta de gratidão: poderá sentir-se 
mais feliz e melhorar a sua relação com a outra 
pessoa ao escrever-lhe uma carta de agradeci-
mento. Envie-a ou entregue-a pessoalmente. Se 
não tiver tempo ou se não se sentir confortável em 
escrever e enviar uma carta, pode ajudar pensar 
em alguém que fez algo bom por si e agradecer-lhe 
mentalmente. Ocasionalmente, poderá escrever 
uma carta para si próprio;
Tenha “momentos de gratidão” com as pessoas 
que lhe são próximas: compartilhar a gratidão ajuda 
a manter o pensamento positivo e o foco. Converse 
semanalmente com os seus familiares e amigos 
acerca da gratidão, incentivando-os igualmente 
a falarem sobre aquilo pelo qual são gratos;
Comece o dia com gratidão: expresse a sua gra-
tidão em voz alta, logo de manhã. Este pequeno 
gesto ajudá-lo-á a ser grato ao longo do dia;
Olhe para o lado positivo: ao perceber que está 
a reclamar ou a concentrar-se em aspetos negativos, 
desafi e-se a pensar em algo positivo.  

Embora nem sempre seja fácil demonstrar gratidão, 
a boa notícia é que este comportamento pode ser 
aprendido e, consequentemente, colocado em prática. 
Todos os dias pode reconhecer o que de bom existe 
na sua vida e sentir-se grato por isso. Agradeça pelas 
oportunidades, pela saúde, pela vida, pela família, 
pelos amigos, pela casa, pelas aprendizagens decor-
rentes de situações adversas, pelos desafi os, por tudo. 
Pare para pensar agora! É grato por…
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O QUÃO FELIZ É UMA 
PESSOA DEPENDE 

DA PROFUNDIDADE 
DA SUA GRATIDÃO.

JOHN MILLER

PRATICAR A 
GRATIDÃO NÃO 
É IMPOSSÍVEL!

Tal como o perdão, praticar 
a gratidão não é fácil. Isso acon-
tece porque, muitas vezes, pre-
cisamos de ser gratos mesmo 
quando algo não ocorre de forma 
positiva. Apesar de podermos cair 
no erro de associar gratidão ape-
nas a factos positivos, devemos 
mostrar-nos gratos por tudo o que 
está presente na nossa vida: os 
aspetos positivos e os negativos. 
Por mais que pareça difícil com-
preender, é fundamental que 
sejamos gratos a cada uma 
das adversidades que surgem, 
pois essas difi culdades são tão 
essenciais quanto as conquistas. 
As adversidades têm a capaci-
dade de nos fazer sentir mais 
fortes perante a vida. Quando 
somos colocados à prova, so-
mos, automaticamente, obrigados 
a encontrar recursos capazes de 
nos ajudar a superar cada uma 
das difi culdades, tornando-nos 
mais fortes e com mais vontade 
de enfrentar cada desafi o.
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NADA ACONTECE POR ACASO…

DE TEMPOS A TEMPOS, O MUNDO 

SACODE-NOS. OBRIGA-NOS A REVER. 

PARAR. REALINHAR. GAIA, A DEUSA DA 

TERRA, SUPLICA UMA CURA HÁ MUITO 

TEMPO. UMA REGENERAÇÃO. 

ALEXANDRA RAMOS DUARTE 
Consultas de Astrologia  
presenciais ou à distância
alexandraduarte52@gmail.com

Transição 
planetária

F
inalmente, somos levados  

a rever as nossas escolhas  

e processos internos. Antes 

desta pandemia, quantos de 

nós não corriam de modo 

desenfreado atrás de metas, objetivos ou 

prémios? Estávamos cansados. Exaustos. 

Desequilibrados energética e espiritual-

mente. Vazios. Carentes. 

Astrologicamente, vivemos uma fase de 

grande transição planetária. O encontro 

(conjunção) raro entre Júpiter, Saturno  

e Plutão em Capricórnio mexe com todos 

nós, sem exceção. 2020 tem ênfase nesta 

energia tão capricorniana e que parece 

marcar de forma singular a vida planetária. 

2020 EXIGE CALMA E FÉ

Todos os processos em Capricórnio envol-

vem dor. Novas estruturas, novos feitos. 

Ele é o senhor do Karma, mas também 

o ancião e o velho sábio que cria novas 

regras sociais para garantir que o mundo 

evolui. Nenhuma evolução acontece sem 

dor, sem cobrança, sem exigência. Com 

ele, a vida caminha a passos rápidos ou até 

lentos, mas existe a garantia de consciência 
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e a competência nos passos seguintes. 
Somos chamados a crescer, evoluir, ganhar 
maturidade e sabedoria.
A vida constitui um desafi o para todos. 
Há que aceitar a imprevisibilidade para 
nos recrearmos, refazermos e, sobretudo, 
ganharmos um novo signifi cado. Olhar a 
vida com novos olhos. Tornarmo-nos mais 
generosos e prestativos. Colocarmos de lado 
toda a distância, ausência e preconceitos que 
tínhamos em relação ao outro. Vamos permitir 
ser tocados pela alma. Neptuno suplica em 
Peixes que nos espiritualizemos. Ele deseja 
que voltemos a olhar o céu e que saibamos 
saborear cada sonho com calma, recupe-
rando a magia e a fé nos caminhos ainda 
por trilhar. É para acreditar. Ser otimista. 
Ir além de qualquer limitação exterior e 
aproveitar o convite da vida para fazermos 
uma viagem ao centro de nós mesmos.

NÃO SE ESQUEÇA QUE NADA 
ACONTECE SEM RAZÃO. EXISTE 
UM PLANO MAIOR EM TUDO. 
REDESCUBRA O SEU LUGAR, 
REAPRENDA A SONHAR E A 
SORRIR SEMPRE QUE A VIDA 

PARECER LIMITÁ-LO.

OLHAR PARA O 
NOSSO INTERIOR
O novo ano astrológico iniciado 
com o Sol em Carneiro, e ao qual 
se juntaram Lilith e Quiron, traz 
novas experiências, inventa e des-
cobre modelos de saúde efi cazes, 
tratamentos e curas inovadoras
e de carácter coletivo. 
Este ano, Marte está lado a lado 
com Saturno e, deste modo, to-
dos temos a determinação e a 
persistência necessárias para 
prosseguirmos o nosso caminho. 
A vida isola-nos quando é impera-
tivo olharmo-nos profundamente. 
Não tema estes dias. Aproveite-os 
e colabore com o processo. Tudo 
o que precisa de ser curado de-
mora tempo. Seja paciente. Esta-
mos cada vez mais perto de uma 
nova visão da vida, da humanida-
de, das verdadeiras necessidades 
básicas de cada um. Neptuno em 
Peixes avisa-nos claramente que 
é pela espiritualidade, pelo sentir 
a vulnerabilidade em cada um 
de nós e mais drasticamente no 
mundo que podemos salvar-nos, 
sermos mais completos e felizes.

Z



“Eu sou um 
outro tu”

TOLERAR PARA MELHOR VIVER

P
arece que queremos con-
centrar-nos em nós mesmos 
para percebermos o caminho  
a seguir, mas aquela “vozinha” 
teima em tagarelar. É nesses 

momentos que constato, uma vez mais, que 
a verdadeira descoberta é interior. Quando 
ganhamos o jogo interno, o mundo exterior 
torna-se um paraíso. Lembre-se, “o mundo 
exterior é um reflexo do mundo interior”. Para 
ganhar no jogo da vida tem de se enfrentar 
a si próprio(a).

EMOÇÕES:  
ALIADAS DE PESO
Na edição anterior falámos sobre emoções 
e de que forma é que estas influenciam  
a materialização dos nossos sonhos. Somos 
seres, para além de hábitos (já lá vamos), 
emocionais! Sabemos também que o nosso 
futuro é criado a partir do presente, tendo 
em conta aquilo que pensamos e sentimos  
a cada momento. Quando nos sentimos bem 
(estamos a falar de um estado interno de paz, 
amor, entusiasmo, entre outros) atrairemos 
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circunstâncias, eventos, pessoas e aconteci-
mentos congruentes com esse mesmo estado. 
O contrário também é verdade, mas não nos 
foquemos nesse lado da moeda. 
Como percebemos pelo parágrafo anterior, 
é essencial que aprendamos a controlar as 
emoções, por forma a jogarem a nosso fa-
vor. Uma vez que estamos no comando da 
vida e temos a oportunidade única de criar  
o nosso próprio futuro, considero priori-
tário que monitorizemos e influenciemos  
o nosso estado emocional. É aqui que começa   
o desafio. 

INTERAÇÕES PERIGOSAS?

Em primeiro lugar, há que desconstruir 
hábitos antigos, dado que a grande maioria 
dos seres humanos foi programado para se 
sentir temeroso e esperar constantemente  
o pior (calma, é perfeitamente possível alterar 
este padrão e definir um novo modo de estar 
na vida; basta querer, tentar e persistir). De 
seguida, há que ter em consideração o facto 
de não estarmos sozinhos no palco da vida.  
O nosso quotidiano é caracterizado por 

TENHO DADO POR MIM A PENSAR COMO PODEMOS CONSTRUIR 

UM MUNDO VERDADEIRAMENTE MELHOR. QUE PEÇAS PODEMOS 

ADICIONAR A ESTE PUZZLE? POR VEZES, O DIÁLOGO INTERNO  

É DE TAL FORMA DEMARCADO, QUE NEM ME CONSIGO OUVIR. 

JÁ SENTIU ISSO? 

TIAGO GONÇALVES 
Mestre em Ciências Farmacêuticas  
e Trainer de Soft-Skills
tiago.m.goncalves15@gmail.com

inúmeras interações, com impacto direto 
na forma como nos sentimos (nas emoções),  
o que pode tornar este processo um verda-
deiro desafio, mas ainda bem que assim é. 
Tal como tive oportunidade de partilhar, 
tenho vindo a praticar de modo focado  
e consistente a forma como me sinto. Se 
me sinto sempre bem? Não, e também não  
é esse o intuito. O objetivo é que em grande 
parte do dia nos sintamos verdadeiramente 
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é benéfi co para o que pretendemos alcançar. 
Foi precisamente durante este processo que 
surgiu uma nova peça para o puzzle que 
temos vindo a construir: a tolerância! 

TREINAR A TOLERÂNCIA

Cada um de nós está a percorrer a sua própria 
jornada, sendo todas igualmente válidas 
e importantes. Ao longo do caminho, 

NÃO SE LIMITE. 
ABANDONE OS MEDOS 
E PERMITA-SE VIVER! 

VIVA, RESPEITE 
E TOLERE.

relaxados, felizes e satisfeitos com a vida que 
temos, sendo que as emoções menos posi-
tivas desempenham um papel importante 
para nos alertar quanto a eventuais situações 
menos favoráveis e que merecem a nossa 
atenção, bem como para nos fazer pensar 
e ponderar quanto às decisões a tomar. 
Foi precisamente no decorrer deste treino 
que me deparei com o desafi o da inte-
ração humana. 

Como é natural, as pessoas que estão ao meu 
redor não têm como adivinhar esta minha 
forma de estar na vida, e muito menos o treino 
que tenho vindo a fazer, pelo que utilizam com 
frequência palavras e gestos menos alinhados 
com o que defendo e procuro implemen-
tar diariamente. Nesses casos, o resultado 
é (ou era) uma alteração imediata do estado 
emocional (algum nervosismo, irritação 
e desconforto), o que, tal como sabemos, não 
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RESPEITAR E VIVER
A Terceira Lei de Newton diz-nos que cada 
ação produz uma reação de igual inten-
sidade e sentido oposto. Por isso, tenha 
especial atenção ao que escolhe fazer, 
pois voltará sempre até si. Demonstre com-
paixão, respeito, amor e liberte-se do que 
não lhe pertence. De seguida, só terá de 
receber as recompensas desta postura. É 
fácil, não é?
O mundo em que vivemos precisa de mais 
amor. Precisa de pessoas que demonstrem 
ser possível fazer o bem de forma desin-
teressada. Que demonstrem que, apesar 
das circunstâncias exteriores, a mudança 
depende unicamente de nós e do que 
escolhemos fazer a cada momento.  Sei 
que a vida nem sempre é fácil e que todos 
passamos por provações que, por vezes, 
nos levam a deixar de acreditar. Por esse 
motivo, permita-me partilhar as palavras de 
Marianne Williamson: “Quando deixamos 
a nossa luz brilhar, inconscientemente da-
mos permissão aos outros para que façam 
o mesmo. No momento em que nos liber-
tamos do nosso próprio medo, a nossa 
presença liberta automaticamente outras 
pessoas”. Deixe que a sua presença, amor 
e tolerância sejam um farol para aqueles 
que mais ama e para todos os que têm 
o privilégio de contactar consigo. Tenho 
uma esperança absoluta na humanidade 
e na capacidade desta em se reinventar 
a cada momento.
Lembre-se que habita dentro de si um(a) 
Deus(a). Viva como tal. Não se limite. Aban-
done os medos e permita-se viver! Viva, 
respeite e tolere. Pense sempre em grande! 
Parece que, juntos, descobrimos mais uma 
peça do puzzle da vida. Agora, só temos 
de a encaixar no sítio certo, para que 
faça sentido. Aqui entre nós, acho que já 
descobri o sítio perfeito: no seu coração! 
É fácil de se lembrar, até porque está a 
construir para si e para quem ama um 
mundo melhor. 

e para que possamos cumprir a nos-
sa missão na Terra, é fulcral que 
aceitemos os outros e os seus va-
lores tal como eles são, sem ten-
tarmos mudá-los a cada instan-
te. Somos todos feitos da mesma 
matéria (como se costuma dizer, 
do mesmo pó de que as estrelas 
são feitas), pelo que cada opinião 
e postura têm a mesma validade. 
É essencial que aprendamos a aceitar 
a opinião e postura de cada um dos 
nossos semelhantes sem julgamen-
tos, críticas ou irritações.
Se é desafi ante? Claro que sim, 
sobretudo quando estas palavras 
ou ações desafi am aquilo em que 
acreditamos e, mais ainda, quan-
do sabemos que as mesmas estão 
a arruinar o futuro de quem as pro-
fere. Contudo, repare, temos sem-
pre a oportunidade de mostrar um 
caminho alternativo a essa pessoa, 
apresentando-lhe e demonstrando-
-lhe um modus operandi diferente. 

O que ela fi zer com isso, só a ela lhe 
diz respeito. Se quiser experimentar, 
ótimo. Se achar por bem manter a 
sua postura, ótimo na mesma! Não 
tente moldar o mundo à sua imagem 
e semelhança, nem convencer os ou-
tros de que está certo(a). Siga aquilo 
em que acredita e viva a sua própria 
verdade ao máximo, com retidão, 
lealdade, honestidade e paixão. Tudo 
o resto não passará de um ligeiro 
barulho de fundo, ao qual ganhará 
imunidade. 
Note-se que a tolerância não implica 
que fi quemos impávidos e serenos 
perante gestos de injustiça ou dis-
cursos invasivos. Podemos assumir 
uma postura assertiva e educada 
em que delimitamos até onde é que 
o outro pode ir, procurando não 
julgar ou criticar. Aceite simples-
mente aquele episódio e continue. 
A partir do momento em que o faz, 
liberta-se de um fardo que deixa 
de ser seu.
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GABRIELA RADUCAN CONCLUIU O SEU DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE RMIT 

DE MELBOURNE, AUSTRÁLIA, ONDE EMPREENDEU UMA PESQUISA APROFUNDADA 

NA ÁREA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. TEM UMA FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E 

UMA EXTENSA EXPERIÊNCIA NA CIÊNCIA AVANÇADA DOS DADOS E NA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (ADVANCED DATA SCIENCE AND ICT). 

ATUALMENTE, ESTÁ A TRABALHAR NUM PROJETO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA 

RELACIONADO COM INCÊNDIOS FLORESTAIS. 
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“A maioria dos casos de incêndio (…) 
tem como causa principal  
a negligência humana.”

ENTREVISTA

GABRIELA RADUCAN, INVESTIGADORA NA ÁREA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Que pesquisas está a realizar na área dos incêndios?
Nos últimos anos tenho analisado os incêndios florestais (desig-
nados bushfires na Austrália) enquanto projeto interdisciplinar 
e, na minha opinião, este problema só pode ser resolvido se os 
pesquisadores de diferentes áreas colaborarem, tendo em vista 
um problema que envolve vários aspetos, em vez de tratarem 
estes aspetos separadamente e ignorando a conexão entre 
eles. A colaboração interdisciplinar é a chave nesta área. Além 
disso, precisamos de uma mudança. Nos últimos anos agiu-
-se do mesmo modo, pelo que é evidente a obtenção de um 
resultado quase igual: ainda não somos capazes de apagar os 
incêndios. Penso que a mudança deveria começar pela gestão 
dos incêndios. Num ambiente natural, que precisa de incêndios 
para se limpar, o melhor método de prevenção será organizar 
“incêndios planificados” nas áreas predispostas ao fogo. Estes 
eventos devem ser suficientemente frequentes para prever os 
incêndios inesperados, mas suficientemente raros para permitir 
a regeneração do ambiente natural. Mesmo não tendo suficientes 
informações sobre a flora e a fauna de uma zona predisposta ao 
fogo, os incêndios planificados devem ter lugar o mais breve 
possível, com menos informação e recolhendo a informação 

necessária em andamento, evitando os incêndios não controlados 
que podem converter-se em desastres enormes. Se não forem 
organizados fogos planificados, os incêndios ocorrerão de igual 
forma, sendo seguramente prejudiciais, e a flora e a fauna serão 
destruídas precisamente durante o verão, quando as plantas 
crescem mais e os animais selvagens produzem as suas crias.  
É importante mencionar que quase cada país tem as suas próprias 
características em termos de queimas planificadas. No entanto, 
este método é seguramente a melhor forma de prever incêndios 
incontroláveis que ocorrem sobretudo no verão. Gostaria de 
referir que, em Portugal, a atividade de planificação de incêndios 
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (The 
Institute for Nature Conservation and Forests - ICNF) ao nível 
local, municipal e regional é louvável. Existem outros aspetos 
que requerem melhorias, como a predição dos incêndios usando 
um modelo, que é um instrumento adicional necessário à pre-
venção dos incêndios. Além disso, alguns projetos podem ser 
testados num meio simulado, usando determinadas aplicações 
de software e reduzindo ao mínimo os recursos para testar os 
projetos num meio físico (pelo menos, nas primeiras etapas do 
projeto de pesquisa). 

ENTREVISTA CEDIDA PELA ENTREVISTADA 
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A SEGURANÇA DOS 
BOMBEIROS É OUTRO GRANDE 

PROBLEMA. ELES SÃO 
EXPOSTOS A TEMPERATURAS 

ELEVADAS, SUBSTÂNCIAS 
TÓXICAS E FALTA DE 

OXIGÉNIO.



O QUE PODE PARTILHAR SOBRE A INICIATIVA F.I.R.E 
(FIRE INITIATIVE IN RESEARCH AND EDUCATION)?

A maioria dos casos de incêndio em todos os países tem como causa principal a negligência humana. Através 
da Tech4Future, uma empresa sem fi ns lucrativos que fundei na Austrália, deu-se início a um programa de pesqui-
sa global para prever os fogos. Este programa chama-se F.I.R.E (Fire Initiative in Research and Education - Iniciativa 
para o Fogo na Pesquisa e Educação). Uma das componentes deste programa será a educação da população, 

tendo em vista a prevenção dos fogos. Os voluntários que trabalharão neste programa chamam-se FIRE Cham-
pions (em português: “campeões do fogo”).  Devemos ter em conta que os incêndios fl orestais têm um impacto 

negativo na qualidade do ar e que a poluição do ar causada pelos incêndios pode afetar o mundo inteiro (após 
um grande incêndio, a poluição do ar viaja por todo o globo). Este é o motivo pelo qual penso que os países que 
não são muito afetados pelos fogos selvagens, mas são afetados pela poluição do ar devido aos incêndios, têm 

de se juntar a esta iniciativa. A mudança do comportamento das pessoas acontecerá mais facilmente se se tratar 
de uma iniciativa global. Para informações adicionais sobre esta iniciativa, por favor consulte a página: 

http://tech4future.com.au/.
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Tendo em conta a sua experiência, acha que existe uma forma 
de melhorar a segurança dos bombeiros, não esquecendo 
as vidas que já foram perdidas no combate aos incêndios?
A segurança dos bombeiros é outro grande problema. Eles são 
expostos a temperaturas elevadas, substâncias tóxicas e falta de 
oxigénio. Como consequência, deveria ser obrigatório que os 
bombeiros que trabalham na extinção dos incêndios fl orestais 
usassem aparelhos de respiração, que forneçam ar limpo. 
Também deveriam ser usadas novas táticas para a extinção dos 
incêndios fl orestais. Por exemplo, os bombeiros deveriam fi car 
atrás da frente de fogo, onde tudo está já queimado. Portanto, 
mesmo que a direção do vento se altere, não vai arder de novo 
num sítio onde já não há quase nada para queimar. Desta for-
ma, o perigo para os bombeiros é reduzido consideravelmente. 
Contudo, deveria ser obrigatório que os bombeiros usassem um 
aparelho de respiração com um cilindro de ar limpo, mesmo 
atrás da frente do fogo, devido ao fumo.

Está a trabalhar num projeto de engenharia para aju-
dar na extinção dos incêndios. Pode falar-nos sobre 
este projeto?
Tendo em conta que as temperaturas na zona dos incên-
dios fl orestais são superiores a 300 graus Celsius e que 
a água se evapora a 100 graus Celsius, fi ca claro que 
o uso de água para a extinção dos incêndios não é um 
método efi ciente. Estou a trabalhar na criação de um 
protótipo de um novo dispositivo, capaz de extinguir 
os incêndios sem usar água, e que não produz impacto 
negativo sobre o ambiente natural. O passo seguinte será 
a criação de um robot, controlado à distância, capaz de 
levar o dispositivo acima mencionado. Este é o melhor 
método para proteger a vida das pessoas e para extinguir 
com sucesso os incêndios. Estou muito entusiasmada com 
este projeto e tenho a certeza de que fará a diferença na 
nossa luta contra os incêndios. Z

(…) A POLUIÇÃO DO 
AR CAUSADA PELOS 

INCÊNDIOS PODE AFETAR 
O MUNDO INTEIRO…



OFERTA DE PORTES

*LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

ASSINE A REVISTA 
ZEN ENERGY 

ASSINE
A ZEN ENERGY POR

APENAS 33€ 

E RECEBA
GRÁTIS 

ENCOMENDE através do Tel. 211 934 420/913 632 836 
ou pelo e-mail  c.saiago@zenelly.pt | www.revistazen.pt

A Estilo é uma marca jovem, acabada de chegar a Portugal. Os modelos são todos muito ousados e não 

passam despercebidos aos olhos de ninguém.

Os óculos da coleção que marcarão esta temporada são baseados em cores exageradas, formas originais, 

mas elegantes. Exibem enfeites e linhas superiores deliberadamente acentuadas.

A silhueta cat-eye estará presente, esta continuará sempre em voga e tem um  efeito impressionante para 

quem tem rostos redondos e ovais.

As armações de acetato são simplesmente luxuosas e põem em evidência o mais simples outfi t.

e receba 
uma

OFERTA
de uns 

*óculos de sol*óculos de sol



RECEITA 
DO MÊS
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INGREDIENTES:
(6 porções)
5 folhas de gelatina
80 gr de queijo fresco magro 
Queijos Santiago
1 lata de leite de coco
200 ml de natas
40 gr de açúcar branco
1 colher (chá) de essência 
de baunilha
6 colheres (sopa) de 
manteiga de amendoim

VOLTÁMOS À ROTINA E UMA COISA É CERTA: NÃO HÁ NADA 

MELHOR DO QUE QUEBRAR A ROTINA COM ALGO DOCE. PARA 

SETEMBRO, PARTILHO A RECEITA DE UMA MOUSSE DE QUEIJO 

FRESCO, IDEAL PARA OS DIAS AINDA QUENTES, MAS COM UM 

TOQUE BEM RECONFORTANTE, OFERECIDO PELA MANTEIGA 

DE AMENDOIM.

PAULA BOLLINGER
http://paulabollinger.com/ 

Fotografi a: Paula Bollinger

Mousse de queijo 
fresco com manteiga 

MODO DE PREPARAÇÃO:

Hidrate as folhas de gelatina. Bata o queijo, as natas, o leite de 
coco, o açúcar, a gelatina hidratada e a essência de baunilha 
no liquidifi cador até fi car cremoso. Disponha em copos e leve ao 
frigorífi co até solidifi car. Antes de servir, acrescente uma colher de 
manteiga de amendoim.





NOTÍCIAS CONSTANTES

A ATUAL PANDEMIA TEM GERADO 

UMA ENORME QUANTIDADE DE 

NOTÍCIAS, RECOMENDAÇÕES E 

COMENTÁRIOS QUE NOS ENTRA 

“PELA CASA DENTRO” A TODA 

A HORA E DAS MAIS DIVERSAS 

FORMAS. 

ANA SOUSA 
Psicóloga Clínica
Psinove – Inovamos a Psicologia 
www.psinove.com
contacto@psinove.com
211 327 638

Promover a 
saúde mental

ATIVIDADES COMO O EXERCÍCIO, 
A MEDITAÇÃO, A LEITURA (NÃO 

RELACIONADA COM O TEMA QUE 
O INCOMODA), OUVIR MÚSICA, 

PINTAR/DESENHAR, JOGAR JOGOS 
(ONLINE OU DE TABULEIRO) SÃO 
ALGUMAS DAS COISAS QUE PODE 

FAZER PARA AUMENTAR A SENSAÇÃO 
DE BEM-ESTAR E AUTOCUIDADO.
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O 
impacto dessa informação, 
dependendo do modo como 
é transmitida (e recebida), 
pode originar um aumento 
de sintomas ansiosos e de-

pressivos, entre outros. É bom e saudável estar 
informado e atento. No entanto, é também 
necessário ganhar consciência da forma como 
quer que essa informação lhe chegue, podendo 
para isso fazer algumas escolhas.

CONSUMO DE  
NOTÍCIAS E EMOÇÕES
Estudos recentes dão-nos alguns indicado-
res sobre este tema, como o estudo realiza-
do entre outubro e novembro de 2019 por  
Jeffrey Gottfried (investigador do Pew Research 
Center), onde 68% dos inquiridos relatou 
sentir desgaste ou exaustão face às notícias  
a que estavam expostos. Outro estudo de 
2015, conduzido pela equipa de investigação 
liderada por Moran Bodas, concluiu que um 
consumo acentuado de notícias produzidas por 
mass media pode levar a intensos sentimentos 
de ansiedade. Estes são apenas dois exemplos 
que se encontram na investigação ao longo 
do tempo e que reforçam a evidência de um 
fenómeno chamado “enviesamento negativo” do 
funcionamento humano: por motivos evoluti-
vos, estamos, enquanto espécie, “programados” 
para nos lembrarmos e evidenciarmos mais 
acontecimentos desagradáveis e até negativos, 
do que agradáveis e positivos. Isso acontece 
porque, ao longo do nosso desenvolvimento, 
foi-nos útil e adaptativo funcionar dessa forma 
em relação ao evitamento do perigo em questões 
de sobrevivência. 
O modo como muitas notícias são produzidas, 
comunicadas e atualizadas pode igualmente 
interferir neste impacto. O lado mais sensa-
cionalista, que procura causar no telespetador 
ou leitor reações de interesse sobre uma dada 
notícia catastrófica e com atualizações, por 
exemplo de hora a hora, tem uma maior proba-
bilidade de causar os sentimentos desagradáveis 
referidos anteriormente. A tudo isto junta-se 
a forma como as redes sociais funcionam, 
a quantidade de informação partilhada de 
fontes questionáveis e o nível de interação 
online maior, devido aos períodos de con-
finamento e teletrabalho, contribuindo para  
o aumento da exposição a diversos conteúdos 
com potencial ansiogénico a nível psicológico 
e emocional.

O QUE PODEMOS FAZER?

1Estar consciente das emoções ao ver notícias: enten-
der o impacto do que está a ver na forma como se sente  

é fundamental para perceber quando precisa de parar  
o visionamento de determinada notícia para se acalmar, se 
necessário. 

2Utilizar técnicas de regulação emocional ou relaxa-

mento: caso se sinta ansioso durante o visionamento 
de notícias, exercícios como a respiração diafragmática ou  
a meditação podem ajudar a acalmar a mente e a transformar 
as emoções.

3Desligar notificações automáticas: se não quiser ser 
informado sobre novos artigos a todo o momento e de 

forma imprevisível, é fundamental adotar esta estratégia. Pode 
escolher as fontes oficiais que quer consultar - o site Estamos 
ON é uma das hipóteses aconselhada pelas autoridades 
de saúde portuguesas, também como forma de combater 
fontes não confirmadas de informação que podem causar 
reações de pânico.

4Escolher o momento e a forma como é informado: 

dê a si mesmo a oportunidade de escolher onde quer 
ir buscar a informação, em que quantidade a quer receber 
(pode fazer uma pausa no telejornal, por exemplo, se estiver 
a precisar) ou em que momento(s) do dia será mais fácil 
estar em contacto com isso (momentos com muito stress 
nas dinâmicas familiares de casa podem ser uma má altura, 
uma vez que já está a gerir as suas emoções no contacto 
com essa situação).

5“Desligar” a mente da notícia: muitas vezes, a mente 
pode ficar a pensar na informação que leu ou ouviu. Faça 

outras atividades que lhe dêem prazer e distancie-se emo-
cionalmente do conteúdo (ouvir uma música de que goste 
especialmente, fazer uma brincadeira com os seus filhos).  
É natural que a empatia o faça sentir emoções de compreensão 
face ao sofrimento dos outros, mas é fundamental que isso 
não lhe seja prejudicial.

6Evitar conversas desagradáveis sobre temas que  

o incomodam: é legítimo dizer a alguém que esteja em 
interacção consigo (pessoal ou virtualmente) que não quer 
continuar a falar sobre determinado tema, se isso estiver  
a incomodá-lo. Em caso de insistência, poderá ser necessário 
retirar-se do espaço de comunicação para se recompor do 
ponto de vista emocional e mais tarde, se for importante, 
retomar o assunto.

7Promover momentos de lazer, bem-estar e saúde men-

tal: se antigamente já era importante cuidar de si (para 
estar bem para cuidar de quem precisa de si), agora torna-
-se fundamental. Atividades como o exercício, a meditação,  
a leitura (não relacionada com o tema que o incomoda), ouvir 
música, pintar/desenhar, jogar jogos (online ou de tabuleiro) 
são algumas das coisas que pode fazer para aumentar a sen-
sação de bem-estar e autocuidado. Uma mente bem-disposta 
é um ótimo escudo contra as más notícias.
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Planeta Si� émico
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ISABEL CARDOSO
Psicóloga, Coach e EMDR
+351 967 623 260
constelacoesfamiliares9@gmail.com

O ABRAÇO DA CONSTELAÇÃO ONLINE NO AQUI E AGORA

A PANDEMIA CAUSOU 

IMPACTOS INIMAGINÁVEIS 

NA VIDA DE CADA UM DE NÓS. 

ANSIEDADE, DEPRESSÃO, 

ISOLAMENTO, DESEMPREGO, 

INCERTEZA, DÚVIDA, MEDO 

E SEPARAÇÃO SÃO TEMAS 

HABITUAIS.

O
sofrimento não tem limites geo-
gráfi cos. Não tem idioma nem 
religião, surgindo quando as neces-
sidades internas não são atendidas. 
Os pedidos de ajuda alteraram-se 

e o contacto presencial exige maior responsabilidade 
na conjuntura atual. A nossa humanidade foi colo-
cada à prova!

ADAPTAR AS CONSULTAS 
AOS NOVOS TEMPOS
Tenho acompanhado pacientes durante a pandemia 
e reconheço algo novo e surpreendente nas sessões 
online, nomeadamente a observação da pessoa no 
seu espaço. As Constelações Familiares online são 

VEJA A APP DE CONSTELAÇÕES 

ONLINE, CARTAS, EXERCÍCIOS E 

QUESTIONÁRIOS SOS ATRAVÉS 

DESTE QR CODE.
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a solução do Aqui e Agora, e as 
pessoas afetadas são atendidas em 
tempo real. Passei a auxiliar pessoas 
em momentos críticos, no timing 
certo. Basta dispor de computador, 
câmara e acesso estável à Internet. 
O cliente conta a sua história com 
as habituais figuras, igualmen-
te sensíveis ao campo. Durante  
a constelação presencial, o cliente 
acede a uma cloud de informações 
armazenadas que contêm a his-
tória do sistema familiar (campo 
mórfico). Após enviar um link de 
acesso ao cliente, o programa reúne 
condições para que represente  
e movimente as figuras virtuais  
à sua maneira. 
Presto atenção aos insights  
e à ressonância de palavras, 
imagens e sensações corporais 
que sabiamente se manifestam.  
O online apoia o cliente na reco-
nexão consigo próprio. Só depois 
se poderá compreender e aceitar 
(se tal for possível) a história do 
seu legado ancestral. Quando 
isso acontece, padrões de com-
portamento são reconhecidos, as 

lealdades inconscientes e os des-
tinos trágicos libertados. Por isso, 
as figuras recebem uma etiqueta 
virtual que facilita a integração. 
Essa etiqueta corresponde ao pa-
pel que cada um representa, se 
fosse uma sessão presencial. Pode 
optar por quadrantes simbólicos 
e eleger temas com maior urgên-
cia. Se estiver muito centrado na 
sua perspetiva, poderá ver vários 
ângulos até abraçar com calma  
o desafio que tem diante de si. Se 
sentir muita ansiedade, o papel 
que as figuras representam será 
revelado no fim.

Esta solução permite-lhe 
usufruir de ajuda quando 
precisa sem sair de casa; 

enfrentar passo a passo o seu 
medo, sem se lançar para o 
exterior de forma dolorosa; 
ser acompanhado enquanto 
faz a sua caminhada pessoal; 
avançar consistentemente em 
direção ao sucesso pessoal, 

sentindo-se bem no seu corpo, 
abraçando “o aqui e agora”.

8 VANTAGENS 
DO ONLINE
 
Como é possível que figuras online 
traduzam o movimento que os re-
presentantes fazem no presencial?
Apesar da distância, a represen-
tação do seu problema interno 
continua dentro de si! A sua co-
nexão com emoções, sensações, 
palavras e imagens internas, mesmo 
que perturbadoras, necessitam 
de uma atitude corajosa da sua 
parte para mudar. É-lhe oferecida 
uma janela de oportunidade para 
poder lidar com o sofrimento antes 
que seja tarde. É vital transmutar as 
associações, para que novas redes 
neuronais se construam no cérebro. 
A sanação ocorre no presente, no 
passado e no futuro. 
Da minha parte conta com uma 
ajuda online baseada nos seguin-
tes pontos:

• Rapidez, em vez da habitual lista 
de espera;
• Interação atenciosa, em vez de 
distanciamento social;
• Humanismo, em vez de recusa 
ou indiferença;
• Expressão de emoções em tempo 
real, em vez de vivências traumáti-
cas em silêncio;
• Reconhecimento do valor do 
pedido, em vez da criação de 
obstáculos na hora de prestar aten-
dimento;
• Acolhimento da dor, em vez 
de contribuir para o aumento da  
solidão;
• Reconhecimento de que as novas 
tecnologias permitem acompanhar 
momentos críticos com a devida 
responsabilidade, em vez de es-
perar que o encontro presencial 
funcione sem colocar em risco  
a vida de terceiros;
• Visão mais ampla em relação 
ao que está a acontecer, em vez 
de estar confortavelmente sentado  
à espera que o planeta mude.

Isabel Cardoso - psicóloga

Contactos: +351-967623260

email: constelacoes.familiares9@gmail.com



Serei sempre 
assim?

NASCI ASSIM…

“EU NASCI ASSIM, EU CRESCI ASSIM, SEREI SEMPRE ASSIM, GABRIELA.”  

QUEM NÃO CONHECE ESTA FRASE DA PRIMEIRA TELENOVELA BRASILEIRA,  

GABRIELA, CRAVO E CANELA, TÃO FAMOSA EM PORTUGAL?

E
m Psicologia, esta expressão revela  
a chamada Síndrome de Gabriela, que 
envolve dois tipos de situações: não mu-
dar atitudes ou comportamentos perante 
acontecimentos que não nos agradam, 

o que dependendo do tema pode demonstrar uma 
atitude positiva de elevada autoestima, mas também 
pode ser uma atitude menos benéfica, pois a pessoa 
recusa-se a mudar para melhor, desgastando assim 
os relacionamentos a todos os níveis (pessoal, pro-
fissional, social).

TUDO MUDA!

Muitos têm a crença de que é impossível alterar a sua 
natureza, o que dificulta profundamente o crescimento 
pessoal e profissional. A autoanálise e o autoconhe-
cimento são chaves essenciais para a nossa felicidade 
e só perante a mudança e respetiva aceitação é que 
saímos da “zona de conforto”, ultrapassamos medos 
e descobrimos o grande potencial do ser que cada 
um de nós é!
As mudanças fazem parte da nossa aprendizagem  
e evolução enquanto seres humanos e é uma das poucas 
verdades absolutas: tudo muda, quer queiramos quer 
não. Resistir à mudança é impossível. Cria apenas dor. 
Passamos a maior parte do tempo a querer mudar os 
outros, pois eles é que estão errados! 
O grande entrave à mudança é o medo de lidar com 
o desconhecido que essa mudança traz e, sobretudo, 

o medo raiz de tudo que é não ser capaz de lidar com 
as mudanças. O medo de ter errado, incluindo aí os 
julgamentos e as críticas dos outros.

DEUS NA FORMA FÍSICA

A história humana já presenciou muitas revoluções, 
nomeadamente na agricultura, a nível industrial  
e tecnológico. Mas a revolução mais importante de 
todas é igualmente a mais difícil de atingir, precisamente 
por causa da dificuldade de mudança – a revolução 
espiritual! Quem sou eu? O que faço aqui? Viverei 
uma vida feliz, plena e realizada? O que me falta 
interiormente? O condicionamento da felicidade por 
realizações exteriores (carreira, sucesso, dinheiro) é uma 
ilusão que se evidencia alguns anos mais tarde. Viver 
segundo a agenda da felicidade é o cerne da questão.
Existe informação em falta sobre nós mesmos, o que 
acreditamos sobre nós, o propósito da nossa vida. 
E esta é a primeira assunção que não é questionada 
e a mais fundamental. Por isso, vivemos a vida ao 
“sabor do vento”. A informação em falta é que somos 
Deus na forma física. A razão de termos um mundo 
destruturado e desequilibrado em todos os aspetos –  
– económicos, sociais, políticos, éticos – é porque 
não acreditamos na nossa essência divina individual  
e coletiva, e como tal não agimos em conformidade. 
Não há separação entre uma onda e o oceano, e acre-
ditar que Deus está separado de nós é como querer 
separar uma onda do oceano. Z

ISABEL COSTA
Hipnoterapeuta
isacosta@netcabo.pt
915 244 747
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VOE LIVREMENTE
Podemos experimentar ser a melhor versão de 
nós mesmos no nosso corpo físico, expressando 
a maravilha e a glória da Divindade. Podemos 
usar todos os eventos da nossa vida para ex-
perienciar quem realmente somos. Tudo faz 
parte de um processo evolucionário, no qual 
vivemos o verdadeiro amor e paz. Quem sou 
eu perante uma situação feliz? Quem sou eu 
perante um desastre? Como expresso a minha 
divindade em cada situação? Posso permitir-
-me voar nas asas da gratidão, da sabedoria 
e da compreensão, aceitando que, mesmo 
na dor, tudo está certo ou posso deixar-me 
arrastar numa imensa âncora para o fundo 
do mar com o peso da raiva, do ódio, da 
revolta, da dor, ou seja, do medo em todas 
as suas expressões.
Cada um de nós nasce com um potencial 
único e com um campo de possibilidades 
infi nitas à escolha. Consoante a nossa en-
trega e aceitação a tudo o que vida nos dá 
(e escolhemos mesmo sem estarmos cons-
cientes), podemos voar mais livres do que um 
pássaro - porque a mente não tem limites - ou 
escondidos numa caverna, acreditando que 
as sombras que observamos são a realidade 
da vida.
Permita-se acreditar que apesar dos genes 
com que nasceu e as heranças espirituais 
e físicas que herdou, pode fazer da sua vida 
a sinfonia mais bela alguma vez ouvida. Nós 
somos o compositor, o músico, o maestro 
dessa composição. Que sinfonia queremos 
criar? Qual o título da sua obra? O meu título 
é: “Eu nasci assim, mas o céu é o limite do 
meu Ser!”. Namasté.



Aprender e 
tratar de si

NOVOS TEMPOS - NOVOS MÉTODOS

NESTA FASE DE PÓS-

-CONFINAMENTO, AS SAÍDAS SÃO 

AINDA MUITO CRITERIOSAS –

– QUASE A MEDO. NESTE 

CONTEXTO GLOBAL DE MUDANÇA 

E DE AJUSTAMENTOS NECESSÁRIOS, 

ALTERARAM-SE MUITAS VEZES AS 

PRIORIDADES INDIVIDUAIS. 

ISABEL GONÇALVES
M.CSH., Life & Family Coach, Formadora
Autora do livro Rumo à Minha Plenitude
www.harmonizando.com | 964 480 280

M
uitos projetos pessoais 
foram, entretanto, adia-
dos – nomeadamente, 
os que se relacionam 
com o investimento 

imaterial no próprio desenvolvimento pessoal 
e nos processos de tratamento. São conheci-
dos, por exemplo, os números relacionados 
com o agravamento de patologias crónicas ou 
emergentes, físicas ou mentais – não apenas 
pela concentração dos recursos das unidades 
e centros de prestação de cuidados de saúde 
no tratamento das patologias relacionadas 
com a pandemia, mas também pelo medo 
generalizado por parte dos utentes de acesso 
a essas mesmas unidades. 
Em matéria de recurso à área das terapias 
não convencionais, a situação não é diferente 
e alguns centros optaram mesmo por encerrar 
as suas atividades pelo decréscimo natural 
de procura dos utentes. Projetos pessoais de 
investimento em formação têm sido frequen-

temente adiados por não serem considerados 
prioritários.

MAS A VIDA CONTINUA…

O grande desafi o é exatamente ajustar-se 
aos novos requisitos da mudança. Cada um 
escolhe embarcar, ou não, neste processo de 
mudança e fi car, ou não, para trás. No meu 
caso, reconheço que esta crise teve, numa 
determinada perspetiva, um efeito benéfi co 
sobre o meu eterno protelar em adquirir novos 
métodos de trabalho – seja na área assistencial 
ou na de formação. Diversifi quei a tipologia 
dos meus cursos, oferecendo-os em sistemas 
online, interativos ou à distância. Aprendi como 
realizar videoconferências, webinars, vídeos, 
a explorar redes… De facto, há uma panó-
plia de ferramentas eletrónicas para explorar, 
muitas vezes gratuitas e igualmente efi cazes. 
E falo de efi cácia porque o sucesso das ações 
de formação é sempre aferido no fi nal por 
qualquer formador… No caso dos cursos de 
média e longa duração, aprendi métodos mistos 
de ensino que “obrigam” a uma participação 
diária nos exercícios e que conduz, portanto, 
a um acréscimo real de resultados. Além de 
que participantes dispersos pelo país, que há 
tempo desejavam frequentar um curso, o têm 
conseguido fazer a partir da sua casa – sem 
deslocações ou custos adicionais, em interação 
com os demais, crescendo cada dia mais.
Também as sessões de orientação individual 
(coaching, constelações sistémicas, etc.) são 
mais íntimas – há uma maior proximidade 
e uma mais fácil e imediata interpretação 
e partilha da linguagem corporal (o olhar, 
o sorriso, a lágrima), do que as condições 
possibilitadas (ou não) pelas viseiras ou 
máscaras de proteção individual. Z
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APESAR DE TODAS AS 
DIFICULDADES PRESENTES 

E SENTIDAS, ESTAMOS 
A SER COAUTORES (…) 

DESTA GRANDE CLIVAGEM 
CULTURAL NA HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE…



UNIR ESFORÇOS 
PARA CRIAR UMA

SOCIEDADE MELHOR

O ser humano é maravilhosamente criativo. 
E quando as relações se estabelecem com 
base no amor, na empatia e na transpessoa-
lidade, não há limites. Apesar de todas as 
difi culdades presentes e sentidas, estamos 
a ser coautores (cada um à sua maneira) 
desta grande clivagem cultural na história da 
humanidade, cocriando uma sociedade mais 
humana, mais consciente e responsável, mais 
ecológica e solidária. 
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NESTA OBRA, O AUTOR ESCLARECE QUE A MASTURBAÇÃO MENTAL É PENSAR EM 

COISAS QUE NÃO TÊM QUALQUER TIPO DE RELAÇÃO COM A REALIDADE. ATRAVÉS DE 

UMA LINGUAGEM BEM-HUMORADA E DIVERTIDA, GIULIO CESARE GIACOBBE ENSINA A 

CONTROLAR O PENSAMENTO NEURÓTICO PARA ATINGIR O EQUILÍBRIO.

Z

“O riso elimina a tensão nervosa e 
ajuda a resolver os conflitos internos.”

ENTREVISTA

GIULIO CESARE GIACOBBE, AUTOR DE COMO DEIXAR-SE DE MASTURBAÇÕES 
MENTAIS E DESFRUTAR DA VIDA 

CATARINA CRUZ
EDITORA: A ESFERA DOS LIVROS

ajuda a resolver os conflitos internos.”
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A ÚNICA SOLUÇÃO CAPAZ 
DE DIMINUIR A PRODUÇÃO 

DO PENSAMENTO 
AUTOMÁTICO É A IMERSÃO 
NUMA AÇÃO (…) OU O USO 

DE MANTRAS…

Que mensagem se esconde por detrás deste título tão pro-

vocador?

A mensagem que gostaria de transmitir aos leitores através deste 
título é que não somos os autores dos nossos pensamentos.

Este livro foi escrito com uma linguagem 

humorística. Considera que saber rir de 

nós próprios constitui o primeiro passo 

para a resolução de muitos confl itos 

interiores, por exemplo? 

O riso elimina a tensão nervosa 
e ajuda a resolver os confl itos internos.

Explica que o seu livro é um manual 

pronto para ser usado por qualquer 

neurótico. Quem são estas pessoas? 

As pessoas neuróticas são invadidas 
por pensamentos automáticos que, na 
sua maioria, são prejudiciais.

Existem muitas pessoas a enfrentarem, atualmente, uma 

neurose depressiva? Quais os motivos?

As neuroses depressivas e ansiosas são generalizadas. A sua 
principal causa é a persistência de uma personalidade infan-
til (poderá ver o tópico “Em busca de abraços perdidos” no 
meu livro).

Que género de medos e angústias sentem as pessoas com

neurose depressiva?

O neurótico ansioso-depressivo sente medo de tudo.

Qual o principal passo para 

estas pessoas voltarem a des-

frutar da vida e das relações 

com os outros?

Devem investir numa terapia 
que lhes permita desen-

volver uma persona-
lidade adulta, que 

permita eliminar 
todo o medo 
e, portanto, 
curar a neu-
rose infantil. 
Eu desenvolvi 
um método que 

pode ser praticado em casa com a minha ajuda 
e que é capaz de contribuir positivamente para este 

desenvolvimento. Infelizmente, atualmente, está apenas 
disponível em italiano e em francês. Até ao momento, 

não tive solicitação sufi ciente para o fazer também em inglês.

Indica, por outro lado, que existem “masturbações mentais 

benéfi cas”. Quais serão, na sua opinião?

Ciência, literatura e arte. Todas as práticas mentais.

O que podemos fazer diariamente para não nos esquecermos 

de estar em equilíbrio e em sintonia connosco próprios?

Esteja sempre ciente de que os seus pensamentos não são da 
sua responsabilidade, mas sim da sua memória inconsciente.



“O PENSAMENTO ORIGINADO 
POR PROBLEMAS IMAGINÁRIOS 

É A MAIS MALIGNA DAS MASTUR-
BAÇÕES MENTAIS.” MAS COMO 

TRAVAMOS ESTE GÉNERO DE 
PENSAMENTO, JÁ QUE É 

PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL 
DEIXAR DE PENSAR?

A única solução capaz de diminuir a 
produção do pensamento automáti-
co é a imersão numa ação (traba-
lho, hobbies, desporto) ou o uso de 

mantras (repetição mental de 
determinadas frases). Estas são 

apenas soluções temporárias, não 
resolvem a questão de forma 

defi nitiva. A imersão numa ação 
é uma condição zen.



Doença de Alzheimer
TEMA DO MÊS

A PARTIR DOS 65 ANOS, A 

DEMÊNCIA (E PARTICULARMENTE 

A DOENÇA DE ALZHEIMER) 

É O SEGUNDO MOTIVO DE 

INCAPACIDADE DE CAUSA 

NEUROLÓGICA, LIMITANDO 

SIGNIFICATIVAMENTE A 

CAPACIDADE PARA AS 

ATIVIDADES DO DIA-A-DIA, 

ULTRAPASSADA APENAS 

PELAS DOENÇAS VASCULARES 

CEREBRAIS.

PAULO SIMÕES COELHO
Neurologista do Hospital CUF  
Coimbra e Hospital CUF Porto

O QUE CAUSA  
O ALZHEIMER?
O processo que leva à doença é complexo 
e possui uma cascata de mecanismos fisio-
patológicos, conduzindo à acumulação 
de lesões no tecido cerebral, as placas 
amiloides e as tranças neurofibrilares (os 
marcadores histopatológicos da doença). 
A possibilidade da existência de um com-
ponente genético na génese da doença  
é causa de preocupação de muitas pessoas, 
que, por sua vez, procuram uma consulta 
por terem vários familiares com a doença. 
Na verdade, as causas genéticas de Doença 
de Alzheimer são raras (cerca de 1% dos 
casos) e geralmente manifestam-se em 
idades abaixo dos 65 anos. Isto não implica 
que não existam alguns fatores genéticos 
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A 
demência é uma per-
turbação em que existe 
um defeito de duas ou 
mais funções cogniti-
vas, como a memória,  

a linguagem, a capacidade de planeamento  
e tomada de decisões, ou a capacidade 
de orientação espacial, entre outras. Deve 
ser grave o suficiente para interferir nas 
atividades diárias e causar incapacidade, 
como deixar de conseguir realizar um 
passatempo mais complexo, conduzir 
com segurança, fazer compras de forma 
autónoma ou dificuldade em orientar-se 
espacialmente. A prevalência da doença vai 
aumentando à medida que a idade também 
aumenta. Entre os 65-70 anos, a prevalência 
é de 1%, chegando a mais de 20% após os 
85 anos. Raramente surge antes dos 65 anos.



É POSSÍVEL PREVENIR 
A DEMÊNCIA?

É um tema complexo e com opiniões 
diferentes. Refi ro apenas as recomen-
dações da Organização Mundial da 
Saúde para prevenção de declínio 
cognitivo, que apontam para a im-
portância de manter a atividade fí-
sica adequada e uma alimentação 
saudável (como a dieta mediterrânea 
baseada em vegetais e fruta), reali-
zar tarefas que estimulem e treinem 
as capacidades cognitivas, evitar 
o tabagismo e o consumo exagerado 
de álcool, o controlo da obesidade, 
o tratamento da hipertensão arterial, 
da diabetes e da dislipidemia. Tudo 
isto a realizar bem cedo, ao longo 
da vida. No fundo, “mente sã em 
corpo são”! 

Z

que facilitem a doença, mas a noção rele-
vante é que temos familiares com Doença 
de Alzheimer geralmente por vivermos mais 
tempo e por ser uma doença cuja prevalência 
aumenta com a idade.

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 
O Alzheimer é uma doença de início insidioso 
e evolução progressiva. Frequentemente, os 
primeiros sintomas (pequenos esquecimen-
tos) não são percebidos pela pessoa ou pelos 
familiares. Só à medida que vão progredindo 
é que se tornam mais evidentes, o que pode 
inclusive demorar alguns (poucos) anos. 
O tipo de memória mais particularmente 
envolvido é a memória episódica. As pessoas 
tornam-se mais repetitivas a fazer perguntas, 
esquecendo-se que já as tinham feito pre-
viamente, perdem objetos e esquecem-se de 
eventos de dias anteriores (conversas, telefone-
mas, almoços, etc.). Nem todas estas queixas 
são anómalas, por si. O carácter progressivo 
é essencial na valorização das queixas.
Há também outros domínios envolvidos, 
como a capacidade de planeamento, toma-
da de decisões, realizar tarefas complexas 
(montar um equipamento ou operá-lo), 

orientação espacial, cálculo (limitando 
a capacidade de fazer compras, por exem-
plo), linguagem (que se torna mais pobre 
e repetitiva), entre outros. Nas fases mais 
avançadas da doença, as difi culdades são 
maiores, com alterações de comportamento 
e perturbações de sono, condicionando um 
maior grau de dependência e perturbadoras 
do dia-a-dia familiar.

COMO INVESTIGAR?

O primeiro passo é uma consulta médica, 
onde as queixas referidas anteriormente são 
avaliadas, tentando compreender se se tratam 
de pequenas queixas sem relevância, de um 
defeito cognitivo ligeiro ou de um defeito ma-
jor. Segue-se, num caso típico, pela avaliação 
cognitiva formal (avaliação neuropsicológica), 
que adicionalmente avalia o estado mental 
(identifi cando estados depressivos ou de 
ansiedade). É essencial realizar o estudo de 
doenças reversíveis que podem simular uma 
demência, através de um exame de imagem 
(RM cerebral ou TC) e de um estudo analítico. 
Estas doenças reversíveis são geradoras de 
morbilidade e facilmente tratáveis. Existe 
ainda um conjunto mais complexo de estu-
dos que podem ser necessários em casos de 
maior difi culdade diagnóstica ou de suspeita 
de doenças alternativas.

COMO TRATAR?

O tratamento da Doença de Alzheimer não 
se baseia apenas em medicamentos. É um 
erro centrar o tratamento no “comprimido”. 
Os resultados são piores e as complica-
ções são mais frequentes. O tratamento 
é multidimensional, devendo ser ajustado 
à gravidade da doença e à incapacidade 
do doente. Naturalmente que é necessário 
contemplar a terapêutica medicamentosa, 
baseada em fármacos que melhoram a per-
formance cognitiva e controlam alterações 
de comportamento em fases mais graves da 
doença, bem como regulam o sono e tratam 
eventuais estados depressivos associados. 
A preocupação em retirar alguns fármacos 
que perturbem a performance cognitiva 
é também essencial, se possível.
É necessário assegurar a estimulação/reabili-
tação cognitiva, também com o objetivo de 
melhorar a performance cognitiva, realizada 
idealmente por Neuropsicólogos em sessões 
específi cas. Frequentemente, quando esta não 
é acessível, a participação em Universidades 
Sénior ou Centros de Dia ajudam a conseguir, 

ainda que parcialmente, este objetivo. Estas 
opções, que não excluem as sessões formais 
de Neuropsicologia, têm ainda o papel de 
manter a pessoa socialmente ativa. É fun-
damental manter um estado geral saudável, 
tendo o cuidado de controlar os fatores de 
risco vascular (onde se salienta a necessidade 
de dieta adequada e atividade física), já que 
a doença vascular cerebral associada ajuda 
a agravar a incapacidade.
Por fi m, é necessário explicar à família 
e cuidadores as necessidades e complicações 
previsíveis a curto/médio prazo, de forma 
a que possam organizar-se os cuidados ne-
cessários a cada etapa e considerar vários 
aspetos legais. O planeamento é essencial para 
diminuir o desgaste dos familiares e evitar as 
complicações relacionadas com as alterações 
de comportamento e perda de autonomia.
Trata-se, por isso, de uma consulta longa, que 
pode exigir falar separadamente com o doente 
e cuidadores (ou só com cuidadores), e que 
frequentemente é multidisciplinar. Mesmo 
em tempo de pandemia, estas consultas 
são relevantes, evitando complicações que 
podem ter consequências negativas, tendo 
as unidades de saúde procurado organizar-se 
para o realizar com segurança.
Para já, não há disponível em Portugal ne-
nhum medicamento que trate de forma 
absoluta e defi nitiva a Doença de Alzheimer, 
pelo que o sucesso do acompanhamento 
destas pessoas e das suas famílias depende 
desta abordagem multidimensional.
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A DESCOBERTA DO Q10 CONSTITUIU 

UMA FORMA NATURAL DE AJUDAR 

O CORAÇÃO A CONTRAIR COM MAIS 

FORÇA. ESTUDOS RECENTES MOSTRAM 

COMO ESTE COMPOSTO NATURAL FAZ 

TODA A DIFERENÇA.





P
or vezes, a ciência faz 
descobertas que suscitam 
a curiosidade e que são 
tema de capa em vários 
jornais e revistas. Uma das 

descobertas científi cas mais fascinantes 
dos últimos tempos diz respeito ao Q10 e 
ao papel fundamental que desempenha -
- muito idêntico às vitaminas - na saúde 
cardíaca humana. Esta substância natu-
ral, disponível numa pequena cápsula, 
pode aumentar a potência do músculo 
cardíaco e bombear sangue com a mesma 
força que tinha quando era jovem. Em 
semanas sentirá os benefícios de um 
coração mais forte.

TORNAR FORTE 
O CORAÇÃO FRACO
O impacto do Q10 no coração foi cla-
ramente demonstrado por cientistas 
dinamarqueses, que decidiram testar 
a substância em doentes com insufi ciên-
cia cardíaca crónica. Normalmente, um 
grande número destes doentes morre num 

período de cinco anos após o diagnóstico, 
mas os resultados foram diferentes no 
estudo Q-Symbio, publicado no Journal 
of the American College of Cardiology, 
Heart Failure. 420 doentes com insu-
fi ciência cardíaca crónica receberam, 
aleatoriamente, 3x100 mg de coenzima 
Q10 de elevada qualidade ou cápsulas 
com placebo, como complemento à te-
rapêutica convencional. Os resultados 
foram surpreendentes.
No grupo de Q10 registaram-se menos 
43% de mortes. Os corações fragilizados 
começaram a trabalhar com mais força 
e energia, comparativamente ao coração 
dos doentes do grupo de controlo. O mé-
rito da melhoria foi das cápsulas de Q10.
A doença cardíaca é uma das muitas 
doenças associadas a níveis reduzidos de 
Q10 nas células. Contudo, a sua redução 
faz parte do processo de envelhecimento. 
Com os suplementos de Q10, existe uma 
forma natural de combater o problema 
e, como o estudo Q-Symbio revelou, pode 
inclusivamente ser utilizada em pessoas 
com problemas cardíacos.

O suplemento de Q10 usado no estudo 
Q-Symbio foi produzido mediante 
uma técnica única de microcristais de 
Q10 dissolvidos em óleo vegetal, que 
garante a absorção total do constituinte 
ativo pelo organismo. Com mais de 
100 estudos publicados a comprovar 
a sua biodisponibilidade, qualidade 
e segurança, este suplemento é o mais 
bem documentado do mercado e 
o mais utilizado em estudos com Q10. 
Este suplemento de Q10, em concreto, 
foi escolhido como referência científi ca 
ofi cial da Associação Internacional 
para a Coenzima Q10 (ICQA), que 
coordena toda a investigação 
sobre Q10 a nível internacional. Esta 
fórmula com 100 mg de Q10 pode ser 
encontrada nas farmácias. Para mais 
informações sobre os estudos consulte 
www.q10.pt.

VERIFIQUE SEMPRE 
A DOCUMENTAÇÃO

UMA PEQUENA 
CÁPSULA PODE AJUDAR!

Coração 
mais forte



A BOUTIQUE FARMHOUSE & STABLES É DEDICADA 
ÀS TRADIÇÕES ALENTEJANAS E EXPERIÊNCIAS AUTÊNTICAS.

A BOUTIQUE FARMHOUSE & STABLES É DEDICADA 
ÀS TRADIÇÕES ALENTEJANAS E EXPERIÊNCIAS AUTÊNTICAS.

Após o sucesso da guest house no centro de Londres, a Rosa Estates abre agora as 
portas no Alentejo, o destino de férias em Portugal, internacionalmente elogiado.            
É uma herdade de estilo rústico, à sombra de sobreiros e azinheiras, composta por           
6 suítes e piscina, onde os hóspedes podem apreciar o verdadeiro luxo: a simplicidade 
harmoniosa da paisagem alentejana.
Durante a estadia, tem ao dispor diversas áreas para prática de atividade física, uma 
linda área de piscina para seu lazer, uma área natural extensa que pode usufruir dos 
87ha da propriedade. Devido à sua localização isolada, a Farmhouse & Stables oferece 
uma oportunidade única de uma estadia repleta de experiências inesquecíveis.

Alentejo | Portugal

booking@therosaestates.com |+351 961 102 429 | +44 7887 582 956 | www.therosaestates.com

RESERVE JÁ CONNOSCO!



INGREDIENTES:
• 1 colher de sopa de azeite
• 150 gr de camarão
• ½ cebola
• ½ dente de alho
• 100 gr de tomate cherry
• 1 curgete
• Sumo de ½ limão
• 1 colher de chá de 
caldo de legumes
• 100 ml de água
• Sal e pimenta

INGREDIENTES:
• 200 ml de bebida vegetal 
de amêndoa
• 1 banana madura
• 1 colher de sopa de puré 
de caju
• Extrato de baunilha

LUISA-MAXIME HUSS TERMINOU A SUA FORMAÇÃO EM FITNESS & HEALTH MANAGEMENT, É LICENCIADA EM 

NUTRIÇÃO E TRABALHA COMO PERSONAL TRAINER. DESDE ENTÃO, JÁ AJUDOU MAIS DE 3 MIL PESSOAS A 

MELHORAREM A DIETA ALIMENTAR E A ATINGIREM OS SEUS OBJETIVOS DE TREINO. NESTA EDIÇÃO PARTILHAMOS 

DUAS RECEITAS QUE OBRIGAM QUALQUER UM A SAIR DO SOFÁ E A METER MÃOS À OBRA!

MODO DE PREPARAÇÃO:

Corte a curgete em noodles fi nos com o acessório spiralizer da varinha mágica Braun MultiQuick 5V Fit. Pique a cebola 
e o alho. Numa frigideira, salteie os camarões em azeite. Retire-os da frigideira e reserve. De seguida, adicione a cebola 
e o alho à frigideira, e misture com o caldo de legumes. Pique os tomates e adicione-os à frigideira, deixando cozinhar 
em lume brando. Adicione os camarões, o sumo de limão e as especiarias. Deixe cozinhar levemente, utilizando apenas 
o calor reservado na frigideira. Por fi m, envolva os noodles de curgete. 

MODO DE PREPARAÇÃO:
Triture todos os ingredientes com 
a ajuda da varinha mágica Braun.

SABORES FRESCOS E ACONCHEGANTES

Despertar o paladar

N� dles de curgete com camarão e tomate

Sm� thie de banana, caju e baunilha

LUISA-MAXIME HUSS
https://www.instagram.com/lu_coaching/

Parceira Braun para a Braun MultiQuick 5V Fit



4 Factores a ter em conta na escolha 
de um suplemento de Q10

Efeitos documentados 
cientificamente
Um suplemento de Q10 mais barato pode tornar-se na pior escolha, uma vez que 
irá gastar dinheiro e não irá sentir qualquer efeito. A eficácia de um suplemento é 
comprovada através de estudos publicados em jornais científicos de referência. Só 
assim consegue ter a certeza que está a optar por um suplemento seguro e eficaz. 

Qualidade farmacêutica
Ao contrário dos medicamentos, os suple-
mentos não são aprovados, pelo que não 
é obrigatório a realização de estudos que 
comprovem a sua eficácia antes de serem 
colocados à venda. Um suplemento de Q10 
produzido como medicamento garante que 
as matérias-primas utilizadas são cuidado-
samente monitorizadas. 

Microcristais de coenzima Q10 

dissolvidos em óleo
Muitos suplementos de Q10 contêm cristais de Q10 insolúveis e não absorvíveis 
em óleo. Estes cristais só se dissolvem quando expostos a temperaturas acima da 
temperatura corporal. A Pharma Nord patenteou o método que converte os cristais 
em flocos que se dissolvem rapidamente no estômago, garantindo uma elevada 
absorção. 

O BioActivo Q10 Forte é um suplemento seguro, utilizado em mais 
de 100 estudos científicos duplamente cegos e controlados com 
placebo. Contém coenzima Q10 patenteada que permite uma maior 

Elevada absorção face a 
outros suplementos

Para um suplemento de Q10 ser eficaz o 
corpo necessita de absorver o composto 
activo. A documentação científica é essen-
cial para comparar os valores de Q10 no 
organismo, antes e depois da toma do su-
plemento, justificando a sua eficácia.
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Biodisponibilidade comparada
com BioActivo Q10 Forte
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BioActivo Q10 Forte Outros suplementos com Q10

A coenzima Q10, um composto natural idêntico às vita-

minas, pode ser tomada por qualquer pessoa. Contudo, 

estudos científicos mostram que os idosos, os atletas de 

alta competição e os doentes com insuficiência cardíaca 

são os que mais podem beneficiar com a toma de um 

suplemento de Q10.

www.bioactivo.pt

absorção. Todos os 
produtos são fabri-
cados na fábrica da 
Pharma Nord, na 
Dinamarca, e estão 
sujeitos às restritas 
leis dinamarquesas.

Para mais informações contacte-nos através do 21 413 11 30, 
das 9H00 às 18H00.

Ganhe suplementos 

BioActivo em 

www.bioactivo.pt

placebo. Contém coenzima Q10 patenteada que permite uma maior 

NOVA
Embalagem 

para 3 meses



Si� ema imunitário 
reforçado

INFUSÕES NATURAIS AMIGAS DAS NOSSAS DEFESAS

O INÍCIO DESTE ANO FICA MARCADO POR UM 

ACONTECIMENTO QUE VEIO MUDAR AS NOSSAS 

VIDAS, A FORMA COMO NOS RELACIONAMOS 

E AS NOSSAS ROTINAS. A PANDEMIA TROUXE 

CONSEQUÊNCIAS QUE NOS OBRIGAM A OLHAR 

MAIS PARA O SISTEMA IMUNITÁRIO. AFINAL, 

COMO PODEMOS MELHORÁ-LO?

O
sistema imunitário 
tem como principal 
função proteger o or-
ganismo de possíveis 
doenças ou infeções 

provocadas por vírus ou parasitas. Graças 
às suas estruturas biológicas, este sistema 
identifi ca efi cazmente os tecidos saudá-
veis do corpo e que invasores podem 
ter surgido. O sistema imunitário pode 
ser reforçado através de:

• Práticas de exercício físico;
• Bons hábitos de sono;
• Estilos de vida saudável;
• Alterações de hábitos alimentares.

3 CURIOSIDADES QUE TALVEZ DESCONHEÇA:
• Lavar as mãos ajuda a reforçar o sistema imunitário;
• A glândula timo ajuda a combater bactérias e vírus na adolescência;
• A meditação ajuda no controlo hormonal e de proteção.

COMO PODEM AS INFUSÕES 
REFORÇAR O SISTEMA IMUNITÁRIO?
Os hábitos alimentares ajudam no reforço deste sistema, tal como o con-
sumo de infusões e chás, bebidas feitas com plantas e ervas naturais, que 
melhoram a saúde e bem-estar. Os produtos das Infusões com História têm 
plantas que são:

• Anti-infl amatórias, como a carqueja;
• Antioxidantes, uma das características da erva-cidreira;
• Antivirais, um dos efeitos da prunela.

INFUSÕES COM HISTÓRIA
https://www.infusoescomhistoria.pt/
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OS BENEFÍCIOS IMUNITÁRIOS 
DAS NOSSAS INFUSÕES
Desde sempre que as infusões e os chás, quando preparados com 
plantas aromáticas e medicinais, são usados para fi ns curativos. Uma 
das vantagens das nossas infusões, para além de promovermos 
produtos biológicos e os seus usos tradicionais, prende-se com as 
propriedades medicinais das mesmas.

• INFUSÃO DO MATO. Esta infusão junta a carqueja, a prunela 
e a hortelã-comum, resultando numa mistura de aromas fortes, 
refrescantes e equilibrados. Ao consumir a Infusão do Mato estará 
a garantir uma proteção antibacteriana, um efeito calmante ou um 
auxílio à limpeza hepática.

• INFUSÃO MONTANHA DE SENSAÇÕES. Uma infusão 100% biológica 
que tem na sua mistura a urze, a prunela e a erva-cidreira. Uma 
fantástica junção, que cuida dos seus rins, controla a febre e apre-
senta uma boa atividade anti-tumoral. Garante também a redução 
e o controlo do stress e da agitação, características encontradas no 
isolamento social de algumas pessoas.

• INFUSÃO ROMÂNICO PORTUGUÊS. Esta infusão é obtida através da 
mistura de três plantas diferentes: prunela, erva-cidreira e hortelã-comum. 
Quem toma a Infusão Românico Português obtém uma combinação 
que é apaladada, cítrica e naturalmente adocicada. Esta infusão 
é ideal para aqueles dias em que o cansaço mental está presente, 
quando o sono custa a surgir ou quando a ansiedade paira no ar.



Redes sociais
QUEM É MAIS BELO DO QUE EU?
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U
m rosto sem rugas, um 
nariz alinhado, um decote 
elegante e uma barriga lisa 
são alguns dos desejos 
habituais e, aparentemen-

te, cada vez mais frequentes – mas porquê? 
A causalidade pode não parecer evidente, 
mas o certo é que já existem estudos a indicar 
que este aumento se deve ao uso cada vez 
maior das redes sociais, onde, com fi ltros 
e outras aplicações, se transmite uma ideia 
de “perfeição” visual.

IMAGEM ALTERADA

Aparentemente, o uso de um fi ltro de Ins-
tagram ou Snapchat é inofensivo – e seria, 
se usado com peso e medida, apenas para 
entretenimento –, mas pode deixar de o ser 
muito facilmente e acabar num transtorno 
obsessivo com a “imagem perfeita”. As redes 
sociais vieram alterar a perceção de beleza 
em todo o mundo, alimentando tendências 
que podem ser perigosas: com estas apli-
cações, eliminar rugas, machas e pequenas 
imperfeições está a um clique de distância 
e, de repente, a imagem fi ltrada, imaculada, 
passa a ser a imagem desejada. Para termos 
uma ideia concreta, em 2019, um estudo 
da Academia Americana de Cirurgia Facial 
Plástica e Reconstrutiva, que analisava dados 
do ano anterior, referia que 55% dos cirurgiões 
tinha pacientes que solicitavam procedimentos 
para “melhorar a sua aparência em selfi es”, 
um aumento de 13% face ao ano anterior. 

São números grandes e que importam tra-
var, dadas as consequências que podem ter 
a médio e longo prazo. 

IDENTIDADE SOB AMEAÇA

A obsessão com o físico já é tão frequente 
que é caso de estudo ano após ano e tem até 
“nome próprio”: dismorfi a corporal. De uma 
forma simples, podemos falar de dismorfi a 
corporal como um transtorno mental, em 
que a pessoa vive em constante stress por 
causa da sua aparência, identifi cando defei-
tos que, muitas vezes, para os outros nem 
são considerados falhas. Quem vive com 
esse transtorno vive em ansiedade extrema 
e envergonhado, colocando em causa a vida 
social, profi ssional e familiar. No limite, 
pode levar a casos de depressão quando não 
atingem o pretendido.
A dismorfi a corporal sempre existiu, mas 
não como agora. A grande exposição e per-
manência nas redes sociais tem-se refl etido 
num aumento de casos ano após ano, o que 
se traduz também num aumento da procura 
por cirurgias e tratamentos estéticos, já que 
são vistos como a solução para transpor 
a imagem do digital para a realidade. Antes, 
chegavam ao consultório com imagens de 
celebridades – “eu quero fi car assim”. Agora, 
chegam com imagens suas alteradas por 
fi ltros, fazendo pedidos muitas vezes pouco 
realistas. Um estudo da Escola de Medicina 
da Universidade Johns Hopkins, nos E.U.A., 
lançado no ano passado, indicava que cerca 

SENTIRMO-NOS BEM CONNOSCO E COM A NOSSA IMAGEM SEMPRE FOI UM 

DESAFIO. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE GANHAMOS CONSCIÊNCIA DO 

“EU”, DO QUE O “EU” REPRESENTA OU DE COMO SE APRESENTA AOS OUTROS 

PROCURAMOS ESTAR NO NOSSO MELHOR, OU NO QUE ACHAMOS SER O 

NOSSO MELHOR. 

de 13% dos pacientes que pediam cirur-
gia estética sofriam de dismorfi a corporal. 
É certo que o panorama americano tem outra 
escala, mas infelizmente é uma tendência 
também evidente na Europa e em Portugal.
Na verdade, estas cirurgias para atingir 
o seu ideal estético podem até ser bastante 
satisfatórias, mas, no geral, tratando-se de um 
transtorno, a ansiedade volta com o tempo 
e retomamos a correção de falhas inexistentes. 
Umas atrás das outras, as cirurgias podem 
colocar em causa a saúde do paciente, além de 
eliminarem a sua identidade. Cabe, por isso, 
ao cirurgião analisar caso a caso e aconselhar 
da melhor forma: muitas vezes, o melhor 
é não fazer nada. Outras vezes, pode fazer 
sentido avançar, se estiverem reunidas todas 
as condições desejáveis e se o impacto para 
a autoestima for evidente sem que outras 
questões sejam colocadas em causa.

SE A SITUAÇÃO CHEGAR A UM 
EXTREMO DE EVITAR CONTEXTOS 
SOCIAIS, SEJA NO TRABALHO, NA 

ESCOLA OU COM AMIGOS, É PRO-
VÁVEL QUE A SITUAÇÃO ESTEJA JÁ 
MUITO AGRAVADA E É URGENTE A 

IDA A UM PSICÓLOGO.

JOÃO MARTINS
Especialista em cirurgia 
plástica, estética e reconstrutiva



A QUE SINAIS DEVE-
MOS ESTAR ALERTA?
 
Ao verificar-se um caso de dismorfia 
corporal, é preciso agir. Falar com 
a pessoa em questão, perceber  
o seu lado e aconselhá-la da 
melhor forma, encaminhando-a 
para um médico que possa ajudar  
a recuperar a consciência do seu 
verdadeiro “eu”, da sua beleza  
e identidade, e do que esse trans-
torno pode fazer à sua saúde física 
e emocional. 
Existem alguns comportamentos 
que podem ser vistos como sinais 
de alerta e que não devem ser 
ignorados, nomeadamente uma 
preocupação extrema com as 
“falhas”, considerando que esses 
“defeitos” estão a deformar o cor-
po, e o receio de que os outros 
notem e critiquem esses “defei-
tos”. Estes pacientes tendem ainda  
a esconder o que acreditam estar 
mal com roupas e maquilhagem 
(por vezes exagerada) e procuram 
a validação da sua imagem por 
parte de terceiros – “estou bem 
assim?”, “achas que estou bonita?”. 
Outro comportamento habitual  
é a comparação com os outros  
e a obsessão com o espelho, veri-
ficando constantemente todos os 
pormenores. Mas esta obsessão 
pelo espelho pode transformar-
-se no oposto: uma enorme repul-
sa, que afasta a pessoa de tudo  
o que possa refletir a sua imagem. 
É frequente, por exemplo, quando 
alguém evidentemente magro se 
considera gordo e leva consigo esse 
transtorno durante alguns anos.

Z

PRUDÊNCIA É A 
PALAVRA-CHAVE

Não pense que isto é um problema apenas 

dos jovens, habitualmente vistos como mais 

frágeis e influenciáveis. Apesar de atingir 

muito os adolescentes e jovens adultos, 

este é um transtorno que se arrasta por 

todas as faixas etárias. Outro estudo, este da 

Sociedade Norte-americana de Cirurgiões 

Plásticos, fez uma ligação direta às rela-

ções online e ao consumo de redes sociais 

por parte de pessoas com idades entre os  

54 e os 72 anos, e a sua procura por cirurgias 

plásticas. A conclusão é que, entre 2017  

e 2018, registou-se um aumento de quase  

50 mil procedimentos estéticos realizados 

em norte-americanos com 55 anos ou mais.  

O que procuraram? Lipoaspiração, aumento 

dos seios, transplante capilar, pequenos ajustes 

no nariz e preenchimento labial. Por norma, 

estes pacientes mais velhos são homens  

e mulheres, cuja imagem não reflete a idade 

com que se sentem.

A nossa identidade é o que de mais valioso 

temos e cabe-nos a nós tratar dela. Podemos 

e devemos procurar uma melhor versão de 

nós mesmos, que nos faça sentir melhor, mas 

nunca a perfeição. A maior parte das vezes, 

o que vemos em redes sociais são imagens 

altamente manipuladas, irreais e que não 

devem moldar os nossos padrões de beleza. 

Por isso, é essencial aceitarmo-nos como 

somos e, se avançarmos com procedimentos 

estéticos, fazê-lo com plena consciência do 

que representam e do que implicam. Acredito 

que devemos apostar em resultados mais 

naturais, que respeitem a individualidade 

e a estrutura do corpo de cada um, e fazer 

disso uma tendência. 
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Pés cuidados,  
menos infeções
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O VERÃO PODE SER PROPÍCIO A MICOSES!

FRANCISCO OLIVEIRA FREITAS
Podologista responsável pelo  
Centro de Podologia de Famalicão

OS PÉS ESTÃO MUITAS VEZES SUJEITOS A CONDIÇÕES DE CALOR E 

HUMIDADE, NOMEADAMENTE PELO USO DE CALÇADO FECHADO, QUE 

FAVORECEM O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS RESPONSÁVEIS POR  

INFEÇÕES. TAL COMO OUTRA PARTE DO CORPO, OS PÉS DEVEM SER 

CUIDADOS DURANTE TODO O ANO. CONTUDO, NO VERÃO E EM TEMPO 

DE PRAIA E PISCINA SÃO VÁRIOS OS FATORES PROPÍCIOS AO  

SURGIMENTO DE MICOSES E, POR ISSO, É CRUCIAL QUE OS  

CUIDADOS COM OS PÉS NÃO SEJAM ESQUECIDOS.

A
s micoses são infeções al-
tamente contagiosas pro-
vocadas por fungos, que se 
desenvolvem e reproduzem 
em ambientes quentes, hú-

midos e escuros. Para obter energia, estes 
microrganismos “alimentam-se” de queratina, 
uma substância presente na superfície da pele, 
unhas e cabelo. Em circunstâncias normais, 
os fungos não causam doença. No entanto, 
se reunidas as condições necessárias à sua 
proliferação, a infeção pode instalar-se.

QUANDO OS  
FUNGOS ATACAM…
As infeções fúngicas estão entre as principais 
patologias ao nível do pé e a sua incidência 
aumenta significativamente no verão. Com o 
aumento das temperaturas, a concentração de 
transpiração no calçado e a exposição dos pés, 
em especial na praia e em piscinas públicas, 

estão entre os principais fatores de risco. Ao 
nível do pé, podemos falar de dermatomicoses 
e onicomicoses (micoses nas unhas). 

• O pé de atleta é uma das micoses mais 
comuns no pé e, uma vez que o seu contágio 
é mais frequente em piscinas e balneários 
públicos, pode ser considerado a “doença 
do verão”. Este problema surge mais fre-
quentemente nos espaços entre os dedos 
e os seus sintomas incluem vermelhidão, 
prurido (comichão), inflamação, mau odor  
e alterações da pele, podendo provocar bolhas, 
fissuras e descamação da pele. O contágio  
é favorecido pela água e areia, bem como 
pela pele seca e fissurada dos pés.

• Já a onicomicose, responsável por mais 
de metade das doenças que afetam as unhas, 
pode provocar a alteração da coloração, 
deformação, engrossamento da unha  
e dor. Em certas situações, poderá verificar-se 

o descolamento da unha do leito ungueal.  
A dor poderá ser agravada pela pressão exer-
cida pelo calçado. 

O tratamento dependerá do tipo de fungo  
e da gravidade da micose, tal como do esta-
do de saúde da pessoa, sendo muitas vezes 
necessária a prescrição de medicamentos 
de uso tópico e comprimidos de ingestão 
via oral. No que diz respeito à onicomicose,  
o objetivo da terapêutica é o crescimento de 
uma unha saudável, que demora pelo menos 
12 meses a crescer desde a raiz até à ponta. 
Vigiar diariamente os pés permite a deteção 
dos sinais de infeção e facilita a obtenção de 
um diagnóstico precoce. Na presença de um 
ou mais sintomas de micose no pé, o próximo 
passo será recorrer a um podologista para tratar 
a infeção e evitar que toda a família seja conta-
giada, uma vez que as micoses podem servir 
como “portas de entrada” a agentes patológicos 
causadores de infeções graves.  
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PREVENIR O CONTÁGIO 
E AS MICOSES 
Transpirar dos pés é uma resposta 
biológica e fundamental para controlar 
a sua temperatura e manter a fl exibili-
dade da pele. Contudo, ao contrário de 
outras áreas do corpo através das quais 
pode evaporar facilmente, o uso de sa-
patos e meias pode levar à retenção de 
suor. Como o excesso de transpiração 
é naturalmente mais comum nas alturas 
de calor, é importante prevenir a concen-
tração de humidade no calçado, que 
propicia o desenvolvimento de micoses. 
Para evitar a exposição aos fungos pelo 
contacto com superfícies contaminadas, 
é crucial usar chinelos em locais húmidos. 
Embora não se possa garantir que evite 
a 100% a probabilidade de sermos con-
tagiados, ao usarmos chinelos estaremos 
bem mais protegidos contra este tipo de 
infeções. Doentes com diabetes e com 
o sistema imunitário debilitado devem 
ter cuidados redobrados. 
De modo a prevenir infeções causadas 
por fungos, existem recomendações 
a seguir no sentido de evitar o contacto 
direto com o fungo e, por outro lado, 
o desenvolvimento de condições favorá-
veis à sua proliferação, nomeadamente 
durante a estação mais quente do ano:

• Usar sempre chinelos nas zonas de 
banho, como piscinas e balneários 
públicos;
• Escolher calçado arejado e que 
permita a ventilação do pé; 
• Colocar os sapatos a arejar num 
local ventilado e iluminado, e aguardar, 
pelo menos 24 horas, antes de calçar 
os mesmos sapatos;
• Preferir calçado em pele e meias 
de fi bras naturais (preferencialmente 
de algodão);
• Manter uma higiene cuidada do 
pé, lavando os pés com sabão de 
pH neutro;
• Secar bem os pés com a toalha, 
especialmente os espaços entre os 
dedos;
• Fazer uma hidratação diária dos pés;
• Trocar de meias diariamente;
• Em caso de excesso de transpira-
ção, usar antitranspirante específi co 
para os pés;
• Não partilhar objetos pessoais, como 
toalhas, meias ou calçado.



O homicídio do 
Eu

O SUICÍDIO CONSTITUI UM 

PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

E NÃO ESCOLHE CLASSE SOCIAL, 

IDADE, GÉNERO, NACIONALIDADE 

OU GRUPO PROFISSIONAL, 

PODENDO ESTAR MAIS PERTO 

DE CADA UM DE NÓS DO QUE 

AQUILO QUE PODEREMOS TER 

CONSCIÊNCIA.
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LÚCIA DA COSTA SOARES
Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta

TEMA DO MÊS

O
ato suicida move-se ao 

longo de um contínuo 

de diferente natureza 

e gravidade, oscilando entre 

a mera idealização (desejo 

e ameaça) até à crescente gradação compor-

tamental (gestos, tentativas e consumação). 

Muitas mortes trágicas, como acidentes de 

viação, ligam-se muitas vezes a uma dinâmica/

intenção suicida, mais ou menos consciente 

(sobretudo se houve ingestão de álcool ou 

consumo de droga).

O suicídio é uma das principais causas de 

morte. Por vezes, é levado a cabo por um im-

pulso súbito, enquanto outras vezes acontece 

após um determinado tempo de planeamento. 

Nesta fase, a pessoa pode ir dando pistas 

e sinais que não devem nunca ser desvalori-

zados, ainda que se pense “serem apenas uma 

chamada de atenção”. Ainda assim, muitas 

pessoas não mostram sinais ou, se o deram 

a entender, estes não foram percebidos ou 

valorizados como importantes. 

SERÁ PREVISÍVEL OU NÃO?
A caminhada para o ato suicida costuma 

ser muito solitária. Há pessoas nas quais se 

vê nitidamente que vão caminhando para o 

suicídio: fecham-se, alteram comportamentos, 

desfazem-se de bens materiais, bloqueiam 

contactos. Por outro lado, existem pessoas 

que convivem e conversam tão naturalmente, 

que acreditamos terem uma vida “perfeita” e 

cuja notícia do suicídio inesperado nos apanha 

de surpresa. Assim, o suicídio é muito mais 

provável quando está presente alguma forma 

de depressão (depressão grave ou transtorno 

bipolar), sobretudo se acompanhada de 

transtornos aditivos ou anorexia, ou face a 

um padrão familiar transgeracional. Isso não 

implica que não existam suicídios “imprevisí-
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FATORES DE PROTEÇÃO:
- Presença de determinadas dimensões da personalidade, como autoestima 
adequada, fl exibilidade cognitiva, impulsividade controlada, estabilidade 
psico-emocional, recursos psicológicos, sobretudo ao nível da capacidade 
de resolução de confl itos;
- Certos fatores de ordem familiar e social, como a existência de relações 
sociais adequadas, a integração sociocultural, a existência de apoio afetivo 
e familiar;
- Outro fator importante é o acompanhamento médico e/ou psicológico, 
caso seja considerado necessário. 

FATORES DE RISCO:
- Sentimentos de desesperança face ao futuro, grande sofrimento ou angústia 
emocional, concomitantes a tendências impulsivas e autodestrutivas;
- Tentativas prévias de suicídio;
- Antecedentes de suicídio na família;
- Vivências traumáticas precoces;
- Expressão verbal, mais ou menos explícita, de um sofrimento difícil de suportar 
e do propósito de se matar;
- Agravamento de um transtorno psicopatológico ou de uma doença crónica 
grave, sobretudo se há isolamento social;
- Em certas personalidades vulneráveis e com tendências impulsivas e/ou 
agressivas, com poucas respostas ao nível da resolução de problemas, as 
perdas dolorosas, os lutos patológicos ou as tensões familiares, laborais ou 
sociais, podem constituir-se fatores de risco externo.

veis” e, por conseguinte, difíceis de prevenir. 
Neste caso, o suicídio adquire um carácter 
espasmódico, como uma espécie de acting 
out, um impulso que se converte em ato. 
A necessidade de aceitação leva a que a co-
municação entre as pessoas seja feita através 
das suas máscaras e dos seus eus idealizados, 
numa tentativa de aparentar “estar tudo 
bem na sua vida e família perfeitas”. Isto 
é evidente nas redes sociais, onde é notória 
a necessidade de se ser visto, admirado 
e aprovado, devido a uma carência que vem 
da infância e que leva a uma busca incessante 
da aprovação que não foi vivenciada. Este facto 
acontece em pessoas com falta de perceção 
do próprio valor. Porém, há também pessoas 
que não sabem lidar com essa dor e vazio, 
e que precisam de mostrar que está tudo 
bem, negando o sofrimento.

O QUE CONDUZ 
AO SUICÍDIO?
Existem vários fatores que podem levar 
à ideia de suicídio, mas a maior motivação 
é a procura de uma solução defi nitiva para 
a interrupção de um sofrimento sentido 
como insuportável. Na maioria das vezes, 
não é tanto a vontade de terminar com 
a vida, mas sim com um sofrimento insidioso 
que aumenta exponencialmente na falta 
de projetos, perspetivas futuras e perda do 
sentido da vida.
Mais comum ainda é o facto de a pessoa 
sentir difi culdade em partilhar essa angústia 
latente, optando por uma medida drástica 
e radical, dado sentir não ter alternativa. 
Coexistem outras causas subjacentes a um 
suicídio, mas uma das principais é um padrão 

doentio de funcionamento, no qual a pessoa 
vai acumulando sentimentos e pensamentos 
que podem fazê-la transbordar “como uma 
pequena gota de água em copo cheio”, ou 
seja, há um dia em que um pequeno detalhe 
ou situação podem ser o sufi ciente para fazer 
a totalidade da dor transbordar, porque de 
repente a situação fi cou insuportável. 
Várias dinâmicas internas podem conduzir 
ao suicídio. Por vezes, a pessoa começa 
a afundar dentro de si e isso é percetível, mas 
há outras dinâmicas nas quais a pessoa não 
deixa transparecer o que se passa: coloca uma 
máscara que esconde a sua dor e não pensa 
pedir ajuda, porque não acredita que os outros 
possam ser capazes de fazer alguma coisa. 
Vai chegar um ponto em que se acumulou 
tanto, que a Máscara não consegue mais suster 
a pressão da Sombra (dor interior) e dá-se 
uma descompensação. Este risco aumenta 
quando há antecedentes familiares, porque 
em algumas famílias existem “lealdades 
invisíveis”, regras e normas irracionais que 
se transmitem de pais para fi lhos, ao nível 
do estilo de resolução de confl itos.

DEPRESSÃO: 
QUAL A RELAÇÃO?
Existe um vínculo entre depressão e suicídio, 
e a grande maioria das pessoas irá sofrer 
de algum episódio depressivo ao longo da 
vida. Porém, muitas vezes confunde-se um 
transtorno depressivo com episódios de 
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tristeza conjunturais e pontuais. Nem toda 
a depressão culmina em suicídio, mas este 
fator pode potenciar um ato autodestrutivo 
em determinadas circunstâncias. Uma das 
principais causas da depressão é, por um 
lado, a ausência de esperança face ao futuro 
e, por outro, a perda de autonomia face 
à vida – a realidade fi ca alterada e verifi ca-
-se a tendência das pessoas com depressão 
a centrarem-se mais nos aspetos negativos da 
vida, ao ponto de não conseguirem conce-
ber um futuro para além da própria morte. 
A depressão, acompanhada por uma profunda 
desesperança, bem como o transtorno bipolar, 
estão presentes em cerca de 80% dos suicídios. 
O estado de ânimo melancólico pode ser 
destruidor quando a autoagressividade está 
presente, potenciando-se entre si e fazendo 
refém o desejo de viver. 
Nos jovens, os desencadeantes principais de 
uma tentativa de suicídio ou de um suicídio 
consumado são: o consumo excessivo de 
álcool e/ou estupefacientes, um ambiente fa-
miliar e social deteriorado, desgosto amoroso, 
orientação sexual não assumida, a presença 
de certas características da personalidade 
(impulsividade, baixa autoestima, insta-
bilidade socio-emocional ou dependência 
emocional extrema). Por vezes, as pessoas 
adultas experimentam sensações de fracas-
so pessoal, familiar ou laboral, que as leva 

complicado, fazendo eclodir medos e receios: 
“Será que vai acontecer de novo? Quem será 
o próximo?”. Destroçados, os elementos da 
família podem encetar uma dinâmica de 
culpabilidade, entre os diferentes papéis de 
“vítima”, “salvador” e “acusador”, que, em 
vez de resolver, alimenta mais a eventual 
dinâmica doentia já existente no sistema. Por 
isso, o apoio é muito importante no sentido 
de ajudar esse processo de luto decorrente de 
tal tragédia, sobretudo usar a força da mesma 
para eventuais mudanças importantes que 
levem a soluções profi láticas futuras. 

Quem faz uma tentativa de suicídio 
não é cobarde nem corajoso. É apenas 

uma pessoa presa num sofrimento atroz 
e que sente não existir esperança no 

futuro, nem uma alternativa para uma 
dor tão grande. Ainda assim, muitas 
pessoas que levam a cabo tentativas 

de suicídio (consumadas ou não) não 
querem, na realidade, morrer. Desejam, 
sim, deixar de sofrer. Querem “matar” 

a sua dor. Z

a depressões profundas, mais graves se não 
possuem rede social de apoio ou padecem 
de doenças crónicas incapacitantes ou de 
mau prognóstico. O suicídio mais frequente 
surge em pessoas idosas, sobretudo se estão 
sozinhas, deprimidas e vivem a perda do(a)
companheiro(a), o sentimento de abandono 
dos fi lhos ou sentem ser foco de sobrecarga 
para os mesmos. Os suicídios consumados 
surgem sobretudo em homens de idade, 
com uma premeditação clara, enquanto as 
tentativas de suicídio se verifi cam em ca-
madas mais jovens, que recorrem de forma 
impulsiva à ingestão de fármacos.

A FAMÍLIA

O suicídio é talvez a forma de morte mais 
desoladora que existe e o impacto psico-
lógico da conduta suicida alcança direta 
e dramaticamente os familiares. Para além 
da dor da perda, os sobreviventes debatem-
-se frequentemente com o sentimento de 
culpa e a vergonha em revelar a causa real 
da morte. Torna-se muito difícil elaborar 
a morte de um suicídio que acontece dentro 
da família, porque os restantes familiares 
fi cam como que aprisionados. Já estariam 
emaranhados antes, em termos da dinâmica 
familiar, o que após o suicídio fi ca mais difícil. 
Fazer o luto dessa pessoa é geralmente mais 



DESEJAMOS A TODOS UM RETORNO DE FÉRIAS COM SAÚDE, FORÇA INTERIOR PARA ABRAÇAR 
AS NOVIDADES COM ALEGRIA E CORAGEM.

ESTAMOS ABERTOS PARA O SERVIR. PRESENCIALMENTE OU ONLINE TEM 
OPORTUNIDADE DE FAZER CONSULTAS OU PARTICIPAR EM AULAS E MEDITAÇÕES.

SÓ O BEM VEM ATÉ MIM!
 TUDO ESTÁ BEM NO MEU MUNDO!

CONTACTOS:
email: anaritabandeirademelo.pt@gmail.com 

ou espaco.new.life@gmail.com
Telemóvel: 966596368 | site:https://espaconewlife.pt



COMBATER A DOR COM EXERCÍCIO FÍSICO

LEMBRO-ME MUITO BEM DE 

ESTAR A BRINCAR COM OS 

MEUS PRIMOS E TER DE PARAR 

PARA IR DESCANSAR. JÁ LÁ VÃO 

25 ANOS DESDE A PRIMEIRA 

MEMÓRIA DE ENXAQUECA. A 

ENXAQUECA HEREDITÁRIA VEIO 

DA PARTE DA MINHA MÃE, 

QUE MELHOROU A NÍVEL DE 

FREQUÊNCIA COM O PASSAR  

DA IDADE.

JOANA FERREIRA
Terapeuta da Fala
Presidente da mesa da Assembleia-
-Geral da MiGRA Portugal - Associação 
Portuguesa de doentes com enxaqueca 
e cefaleias

Enxaqueca  
e desporto

S
empre fui muito ativa. Joguei ande-
bol durante muitos anos e sempre 
gostei de praticar exercício físico. 
A minha enxaqueca tem vindo  
a piorar com a idade e só por volta 

dos 23 anos é que consultei um médico neuro-
logista. Assim, fui diagnosticada com enxaque-
ca crónica por um médico neurologista com 
especialidade em cefaleias aos 25 anos. Desde 
então faço medicação profilática e durante dois 
anos fiz também tratamento com toxina botu-
línica (botox). Com este tratamento foi notória  
a redução das 14 ou 15 crises de enxaqueca por 
mês para sete. Contudo, todos os dias e todos os 
meses são diferentes, sendo que neste momento 
este número é variável. 
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NÃO SE RENDA. 
ENFRENTE A DOR!
Sei que é muito mais fácil render-se à dor, 
porque é muito intensa. Eu própria já o fi z 
e ainda tenho dias que troco o exercício pelo 
sofá, mas acabo quase sempre por me arrepen-
der. Dado a conjuntura atual, a frequência das 
crises tem aumentado pela falta de rotinas de 
sono, de alimentação, das horas passadas ao 
computador... Existem dias em que estas crises 
provocam em mim sensações de irritabilidade, 
inquietação, aborrecimento e alguma tristeza. 
Nos dias em que estou assim, obrigo-me a fazer 
ainda mais exercício e posso afi rmar que todas 
essas sensações desaparecem praticamente 
por completo.
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DEIXO A MINHA 
SOLIDARIEDADE E INCENTIVO 
PARA QUE TODAS AS PESSOAS 
QUE SOFREM DE ENXAQUECA 

TENTEM! POR VEZES, É 
APENAS NECESSÁRIO TENTAR.

DESPORTO: 
MEDICAMENTO EFICAZ
Tenho uma vida muito ativa e um trabalho muito 
exigente. Não tenho dúvidas que toda esta agitação, 
responsabilidade e pressão (social, profi ssional 
e pessoal) contribuem para o aumento da fre-
quência e intensidade das crises de enxaqueca. 
Não obstante a estes factos, a alteração do padrão 
de sono (quer seja para mais ou para menos); 
a fome; as mudanças bruscas de temperatura e de 
clima; o período menstrual e a falta de exercício, 
entre outros, são fatores que contribuem para 
o aparecimento das crises. Nesta fase, comecei 
a perceber que a prática de exercício físico regular 
de média e alta intensidade tinham um impacto 
muito signifi cativo no aparecimento e diminuição 
da enxaqueca. 
Há três anos atrás era impensável ir ao ginásio 
durante uma crise, devido à intensidade da dor 
e da inércia que sentia, porque sempre pensei 
que fosse piorar. Lembro-me bem do dia em que 
isso aconteceu. Após os primeiros 15 minutos de 
cardio, apercebi-me que a dor tinha desaparecido 
quase por milagre e nem precisei de recorrer 
a medicamentos SOS. Desde então, o exercício 
físico regular (praticamente todos os dias) de média 
e alta intensidade tem sido a minha salvação. Para 
além de libertar endorfi nas, aumenta a circulação 
sanguínea e, por consequência, promove uma maior 
oxigenação a nível cerebral. Apesar do exercício 
físico de alta intensidade aparecer descrito na 
literatura como um trigger para o aparecimento 
de enxaqueca, posso afi rmar que é o meu melhor 
aliado e o “remédio” que a faz diminuir de inten-
sidade para, por fi m, desaparecer.



Tiroide em de� aque
A INFLUÊNCIA DO CALOR

O VERÃO, COM OS SEUS 

DIAS QUENTES, LUMINOSOS E 

ENSOLARADOS CONVIDA A UMA 

IDA À PRAIA, PASSEIOS À BEIRA-MAR 

E PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 

AO AR LIVRE. CONTUDO, ISTO 

PODE TORNAR-SE COMPLICADO 

PARA QUEM TEM UMA DISFUNÇÃO 

DA GLÂNDULA TIROIDEIA, 

NOMEADAMENTE HIPERTIROIDISMO.

MARIA JOÃO OLIVEIRA
Endocrinologista do 
Centro Hospitalar Gaia/Espinho 
Membro do Conselho Consultivo/
Científi co da Associação das 
Doenças da Tiroide (ADTI)

OS DOENTES COM 
HIPERTIROIDISMO TÊM 

GRANDE INTOLERÂNCIA 
AO CALOR E, GERALMENTE, 

NÃO SE SENTEM BEM EM 
AMBIENTES QUENTES E 

FECHADOS OU EXPOSTOS 
DIRETAMENTE A UMA FONTE 

DE CALOR…
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A 
tiroide é uma glândula de 
secreção endócrina e pro-
duz  duas hormonas que 
são libertadas diretamente 
para a corrente sanguínea, 

T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina), che-
gando a todas as células, tecidos e órgãos 
do organismo. Ajudam a utilizar a energia, 
regulam a temperatura corporal, permitem 
o crescimento e desenvolvimento na crian-
ça e o funcionamento a um ritmo normal 
do coracão, cérebro, músculos e todos os 
outros órgãos. 

Pensa-se que entre 5 a 10% dos portu-
gueses tenha alguma forma de doença 
da tiroide. As mulheres são cerca de  

10 vezes mais afetadas que os homens.

As duas alterações da função da tiroide são 
o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Este 
é cerca de 10 vezes mais frequente que  
o primeiro. O hipertiroidismo é, geralmente, 
mais grave e pode aparecer de uma forma 
mais ou menos súbita.

HIPERTIROIDISMO

O hipertiroidismo acontece quando a glândula 
tiroide produz hormonas em quantidades 
excessivas. Com um excesso de T4 e princi-
palmente de T3, o organismo está “acelerado”. 
Esta situação deve ser rapidamente tratada, 
pois pode causar uma “exaustão” e falência 
em alguns dos órgãos, nomeadamente no 
coração. O excesso de hormonas tiroideias 
em circulação provoca um aumento no 
metabolismo, ou seja, na velocidade a que 
o organismo funciona. O metabolismo ace-
lerado provoca uma maior libertação de 
calor, o hipotálamo (termóstato do nosso 
corpo) também funciona para atingir 
uma temperatura superior, tornando 
o corpo mais quente. A pele torna-se 
mais quente, rosada (por aumento 
da circulação sanguínea) e suada. 
Os doentes com hipertiroidismo 
têm grande intolerância ao calor 
e, geralmente, não se sentem bem 
em ambientes quentes e fechados ou 
expostos diretamente a uma fonte de 
calor como o sol, na praia. 
A atividade física intensa pode tornar-se 
insuportável, porque aumenta a produção 
de calor e as frequências cardíaca e respi-

ratória, que costumam estar aceleradas no 
hipertiroidismo.

SINAIS E 
RECOMENDAÇÕES
Pode ser considerado hipertiroidismo quan-
do existe uma intolerância ao calor mais 
exagerada que o habitual no verão e, prin-
cipalmente, se for acompanhada por um ou 
mais dos seguintes sinais e sintomas: sudorese 
intensa, alterações de humor, irritabilidade, 
agitação, perda inexplicada de peso apesar 
de aumento do apetite, tremor das mãos, 
palpitações, aceleração do trânsito intestinal 
ou diarreia, irregularidades menstruais na 
mulher, aumento do volume do pescoço 
(bócio).
Após o diagnóstico - realizado através de uma 
análise ao sangue onde são quantificadas as 
hormonas da tiroide - deve iniciar-se uma 
medicação inespecífica que reduz a síntese das 
hormonas tiroideias pela tiroide. Enquanto  
o hipertiroidismo não estiver controlado 
com essa medicação específica deve evitar-se 
permanecer em ambientes quentes e fechados, 
e a exposição direta à luz solar. É preferível 
optar por locais arejados e com sombra.  
A prática de exercício físico também pode 
ser desaconselhada, principalmente se for 
exercício aeróbico.
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CAUSA E DIAGNÓSTICO

A principal causa do hipertiroidismo 
é uma doença autoimune da tiroide, 
na qual são formados anticorpos 
que estimulam a glândula, cha-
mada Doença de Graves. Nesta 
doença, geralmente, há um au-
mento do volume da tiroide – bócio  
e alterações oculares, como edema 
das pálpebras (olhos inchados)  
e proeminência dos globos oculares 
(olhos saídos e ruborizados, por vezes 
secos), a oftalmopatia de Graves. 
Em caso de oftalmopatia de Gra-
ves, é também aconselhável evitar  
a exposição solar, sendo convenien-
te utilizar óculos com lentes escuras 
durante o dia.
No verão, quando os dias são mais 
luminosos e quentes, torna-se mais 
fácil o diagnóstico do hipertiroidis-
mo. O hipertiroidismo pode ser muito 
grave, o seu tratamento pode ser 
complexo e estes doentes devem 
ser acompanhados por um médi-
co especialista. A Associação das 
Doenças da Tiroide (ADTI) faculta 
informações úteis acerca da glân-
dula tiroideia.

Z
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Nave espacial Terra
É PENA NÃO TERMOS COMO VOLTAR A 1969 E AO VISIONÁRIO NORTE-AMERICANO 

BUCKMINSTER FULLER, AO SEU CLÁSSICO DA LITERATURA ECOLÓGICA MANUAL DE 

INSTRUÇÕES PARA A NAVE ESPACIAL TERRA. AGORA QUE NOS ENCONTRAMOS NUM 

MOMENTO DE EMERGÊNCIA CLIMÁTICA, HUMANITÁRIA, ECONÓMICA, SOCIAL E DE SAÚDE 

PÚBLICA NÃO NOS RESTA TEMPO PARA DESCOBRIR UM NOVO CAMINHO PARA CASA. 

REFIRO-ME À CASA COMUM DA HUMANIDADE. 

N
enhum de nós poderá escrever 
uma nova história. Resta-nos, 
portanto, a possibilidade de 
reescrever um novo fi nal para 

esse mesmo destino comum. Por isso, pre-
sentemente, temos mais a aprender com 
a natureza que com a civilização dos hu-
manos. Afi rmo-o há demasiados anos. Que 
futuro nos estará reservado, agora?

À PROCURA DO 
TEMPO PERDIDO
Para recuperar o tempo irremediavelmente 
esquecido deveremos autorizar, comple-
mentarmente, o ensino da sabedoria que 
emana para além do mero conhecimento 
científi co. Este último só nos trouxe até 
aqui, difi cilmente sendo capaz de nos livrar 
deste enleio. Porquê? Porque está refém dos 
interesses daqueles que, segundo Fuller, se 
confrontam “para decidir quem iria con-
trolar os vastos mares e eventualmente 
o mundo, os Grandes Piratas entraram 
em confl itos mortais uns com os ou-
tros. As suas batalhas desenrolaram-se 
fora da vista da humanidade terrestre. 
A maioria dos vencidos afundaram-se sem 
que os historiadores se tivessem apercebido 
minimamente do facto”. Hoje sabemos que 
os grandes derrotados sou eu, que escrevo 

A REALIDADE NÃO PRECISA DE NÓS!
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COMO ASSIM?

Afi nal, o mundo não são as palavras 
e muito menos a realidade será 
uma média de opiniões. Então, de 
onde partir? Como poderei partir 
a não ser de mim próprio? Da minha 
bondade, empatia ou solidarieda-
de. Da consciência que o outro 
existe para me mostrar quem sou 
realmente. Como isso nem sempre 
acontece, perdemo-nos algures. 
Desencontramo-nos, agora, imersos 
nas malditas palavras. 
Perante o estado de emergência ao 
qual nos obrigou a crise sanitária, 
será importante acolher as palavras 
há muito esquecidas. Aquelas que 
nos permitirão resistir face a um 
mundo que vai, egoistamente, por 
si mesmo. Refi ro-me aos poetas. 
O desinteresse generalizado pela 
poesia, em especial no nosso país, 
é a prova cabal do quanto a ideia 
de comunidade e empatia há 
muito nos abandonou. O silêncio 
dos poetas é sempre resultado da 
ausência de coragem da humani-
dade. Assim sendo, perdemo-nos do 
espírito da nossa irmã, a Mãe Terra. 

terá sido porque Newton explicou a Lei da 
Gravidade que a gravidade passou a existir. 
Ela sempre existiu. Por força de tal razão, 
é imperativo resistir, impedindo que a obses-
são pelas palavras nos transforme em coisas 
à espera de serem nomeadas. Haveremos de 
prescindir da exagerada dependência das 
palavras, já que esse é o mais cruel erro de 
especialização da raça humana. Podemos 
falar e escrever, ao invés do que pensa-
mos, sentimos ou agimos. E isto induz-nos 
à ilusão de ser o que não somos, dizer 
o que não praticamos, enredando-nos no 
acessório em detrimento do essencial. Foi 
assim que chegámos ao maior equívoco 
da humanidade. Viciados em palavras va-
zias de emoções e sentimentos. Assim nos 
desfocamos dessa ilusão muito permanente 
como a bem defi niu Einstein: a realidade. 
Provando, deste modo, que a realidade não 
precisa de nós. Z
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este texto, e aquele que o lê.
Deveremos dar, igualmente, maior atenção 
à inocência e à autenticidade, olhando com 
redobrado interesse para a fonte divina: 
a nossa irmã, mãe Terra. Foi esta mesma 
consciência que motivou Tuiavii ou Greta 
Thunberg. Estes são exemplos essenciais para 
a mudança de consciência, tão necessária. 
Muitos entre nós compreenderam há alguns 
anos que as pessoas sufi cientemente loucas 
para pensar que podem mudar o mundo 
são justamente as que o fazem. Daí o meu 
elogio à loucura, desmerecendo a inteligên-
cia humana. Esta, a inteligência, está nos 
nossos dias transformada noutra forma de 
opressão. Uma ditadura emocional. Assim 
se compreende ser impossível ignorar um 
louco essencial, pois ele inspira a mudança 
radical, obrigando-nos a evoluir em várias 
dimensões da nossa existência. Há, contu-
do, uma condição primária a uni-los. Uma 
crença imensa. Não são, simplesmente, 
teimosos. Aliás, também por isso, tenho 

para mim que foram estes mesmos loucos 
que inventaram o amor. 
Daniel Filipe, o mais esquecido dos poetas 
de língua portuguesa, fala-nos sobre aqueles 
que “inventaram o amor com carácter de 
urgência.” Estes “(...) tinham olhos e coração 
e fome de ternura e souberam entender-se 
sem palavras inúteis.” Após esse encontro,
“despediram-se e cada um tomou um rumo 
diferente embora subterraneamente unidos 
pela invenção conjunta de um amor subi-
tamente imperativo.” Desde esse dia, dos 
idos anos de 1972, muitos são os que nos 
pretendem convencer ser “preciso encontrá-
-los antes que seja tarde. Antes que o exemplo 
frutifi que. Antes que a invenção do amor 
se processe em cadeia.” O poeta avisa-nos 
ainda que “há pesadas sanções para os que 
auxiliarem os fugitivos.” E assim vamos 
ainda hoje... 
E onde será que nos perdemos? Exatamen-
te nas palavras. Especializamo-nos nelas, 
tornamo-nos reféns dessa outra forma de 
tirania. Ainda sobre esta, a especialização, 
Fuller avisa-nos: “Se o esquema total da 
natureza exigisse que o homem fosse espe-
cialista, tê-lo-ia feito nascer com um único 
olho e um microscópio apenso a ele.”

A MALDIÇÃO 
DAS PALAVRAS 
Para melhor compreender o momento 
presente teremos de recuperar emoções 
e sentimentos fundadores, isto na tentativa 
de reabilitar o real. Para isso, é urgente fazer 
como Claude Monet nos ensinou. Esquecer 
o nome das coisas! Como explicar isto? 
Todos os dias eu passava por aquela fl or. 
Certo dia, alguém me disse: “Olha, uma 
esperança.” E a partir desse momento, ela 
passou a existir de facto. Vivemos numa 
sociedade em que para as coisas existirem 
têm de ter um nome. E isso é o inverso de 
tudo em que acredito. Tudo antes de o ser, já 
o era. Estar dependente do nome das coisas 
para que elas existam é um tremendo erro. 
É, pois, a inteligência e a especialização na 
palavra que nos leva a pensar deste modo. 
Acredito que as coisas existem por si só. Isto 
mesmo antes de serem nomeadas.  
Volto ao Zen e à sua sabedoria. Repetindo: 
se tu compreendes as coisas são exatamente 
o que são. Se tu não compreendes as coisas 
são exatamente o que são. Ou seja, não 



EXCLUIR AS CRENÇAS LIMITANTES

Acreditar 
positivamente
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É PRECISO LIMPAR OS PENSAMENTOS MENOS BONS, TRABALHAR AS 

EMOÇÕES NEGATIVAS, DESCONSTRUIR PARA PODER CONSTRUIR… SÓ 

PODEMOS FAZER MOVIMENTOS EM DIREÇÃO À VIDA E À CONSTRUÇÃO, 

E MOVIMENTOS EM DIREÇÃO A NÓS MESMOS QUANDO, AOS POUCOS, 

VAMOS DESCONSTRUINDO AS CRENÇAS NEGATIVAS E LIMITANTES QUE 

ADQUIRIMOS AO LONGO DA NOSSA JORNADA.

Portanto, independentemente do que possa 
ter acontecido na sua vida, sugiro que traba-
lhe estas emoções. Se não conseguir fazê-lo 
sozinho, procure ajuda. Não deixe de as 
trabalhar, pois quando desconstruímos este 
arsenal de pensamentos negativos e de crenças 
limitantes que nos impedem de acreditar em 
nós mesmos, abrimos a mente para o nosso 
potencial de construção. A criatividade vem 
e as estratégias nascem, e sem darmos conta 
estamos em movimentos sincronizados com 
tudo o que a vida oferece para construir, 
fazer, realizar. Os resultados não podem ser 
diferentes de uma grande oportunidade de 
se sentir em plenitude. 

COMO FAZER A 
DESCONSTRUÇÃO? 
Como alterar as crenças que estão comigo 
há anos? O que fazer para deixar de ter 
pensamentos negativos? Sugiro que faça 
uma análise processual. O primeiro passo  
é analisar conscientemente as emoções. Parar, 
refletir e pensar quais são as emoções menos 
boas que estão por detrás destas crenças, 
destes medos e desta programação. Ou seja, 
irá trazer estas emoções à luz da consciên-
cia. Depois, tente descobrir e analisar a sua 
origem. Será que, em criança, os seus pais 
fizeram com que adquirisse esses medos, 
essas crenças limitantes, nas suas tentativas 

Q
uantas vezes os pensa-
mentos negativos estão 
presentes em si? Quantas 
vezes é dominado por tris-
teza, medo, raiva, culpa, 

zanga? Quantas vezes acredita que não será 
capaz de fazer ou dizer algo? Quantas vezes 
o medo de seguir, de que algo dê errado, faz 
com que fique parado perante um contexto? 
Quantas vezes deixa de fazer ou realizar algo 
devido à crítica(s) de outra pessoa? Quantas 
vezes deixa de acreditar em si, devido ao 
comentário(s) menos bom (bons) de alguém? 
Se isto acontece com frequência, convido-o 
a realizar uma desconstrução de tudo o que 
possa estar a limitar a sua travessia no grande 
caminho da existência humana. 
A vida é um grande e contínuo movimento 
a favor do crescimento, da realização, da 
construção. Não conseguimos sentir todo 
este movimento benéfico para nós quando 
estamos presos a limitações que, por algum 
motivo ou por circunstâncias da vida, cons-
truímos ao longo da nossa trajetória terrena. 
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MESMO QUE A CRENÇA 
LIMITANTE SEJA NEGATIVA 

E NÃO ACREDITE NO 
QUE ESTÁ A SUGERIR DE 
POSITIVO, É IMPORTANTE 
QUE FAÇA AS SUGESTÕES 

POSITIVAS CONTINUAMENTE.



Z

de acertar ou ao seguirem o modelo que os 
seus próprios pais aplicaram? De seguida, 
tente mensurar quais são as crenças que 
podem estar a impedi-lo de realizar ou 
construir algo. Tente perceber se estes me-
dos têm fundamento ou se apenas são fruto 
de algo que aconteceu no passado ou de 
algo imposto, que foi, consequentemente, 
assumido por si como verdade. Faça uma 
lista das suas crenças limitantes e perceba 
quais são as responsabilidades que exercem 
sobre a não construção, a não realização, nos 
diferentes contextos da sua vida.
A partir deste pressuposto, com base nesta 
identificação, sugira a si mesmo o contrá-
rio. Por exemplo, se por algum motivo 
relacionado com a sua infância se sente 
inseguro, incapaz ou com medo de falhar, 
repita para si próprio: “Sinto-me seguro, sou 
capaz, tudo posso, vou conseguir”. Recorde 
que o cérebro é plástico e que possui uma 
elevada capacidade de assimilar as suges-
tões. Portanto, utilize-as a seu favor para 
construir, e não para destruir. Sugira sempre 
algo positivo. Evite sugerir algo negativo ou 
repetir crenças e pensamentos negativos, 
como: “Sou incapaz, não vou conseguir, 
vou falhar”. Mesmo que a crença limitante 
seja negativa e não acredite no que está  
a sugerir de positivo, é importante que faça 
as sugestões positivas continuamente. São 
elas que vão desconstruir o que é negativo 
e prepará-lo para ter iniciativa, dar os pri-
meiros passos rumo à realização. Todas as 
construções precisam de um alicerce seguro 
e, no que concerne à psique humana, só pode 
ser seguro, estruturado e enraizado, o que 
está alicerçado em cima do que é positivo, 
de uma profunda crença em si mesmo, nas 
suas capacidades, na sua profundidade,  
e, acima de tudo, na capacidade que cada 
um de nós temos, independentemente de 
onde estamos e de quem somos, de criar, 
de construir, de reprogramar... 

Somos uma grande máquina em 
movimento e o próprio movimento 
da vida está programado para seguir 

em sincronia com os movimentos que 
construímos a nosso favor; a favor do 
crescimento, da expansão, da criação, 
da construção. No entanto, para isso 

acontecer temos de acreditar  
positivamente na grande capacidade 

que temos.





Rumo à ascensão
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MUITO SE OUVE DIZER QUE SOMOS AQUILO QUE PENSAMOS E 

AQUILO QUE ATRAÍMOS. ESTA É A LEI DA ATRAÇÃO. APESAR DE 

NÃO ESCOLHERMOS DIRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA NOSSA 

VIDA, PODEMOS MOLDÁ-LAS ATRAVÉS DOS NOSSOS PENSAMENTOS. 

são o resultado do nosso ser em evolução. 

As circunstâncias com que nos deparamos no 

sofrimento são resultado de uma mente em 

equilíbrio, pois uma mente sã cultiva bons 

pensamentos e, consequentemente, boas 

ações e um bom caráter. Quando deixamos 

de nos lamentar e de culpar os outros pela 

condição onde nos encontramos, quando 

deixamos de nos rebelar contra as circuns-

tâncias passadas e as aceitamos, erguemos 

pensamentos fortes e nobres, e encontramos 

uma força interior que nem sabíamos que 

existia. O ser humano está na Terra para se 

corrigir e aceitar a ordem divina da vida. 

Durante este processo de correção e melho-

S
omos inteiramente responsáveis 

pelas circunstâncias em que 

nos encontramos. A ignorância 

e a cegueira não nos deixam 

ver que a vida é e sempre foi 

uma ordem justa de acontecimentos, onde 

a Lei do Karma também não falha. Todas as 

nossas experiências passadas, boas ou más, 



 

Z
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ramento, descobrimos que, à medida que 
alteramos os nossos pensamentos em relação 
a nós mesmos, aos outros e à vida, tudo o que 
está à nossa volta começa a mudar também. 

O PENSAMENTO 
COMO ALIADO
Os hábitos mentais infl uenciam as nos-
sas emoções e pensamentos, mas também 
o corpo físico. A mente comanda igualmente 
o rumo que decidimos dar à nossa vida. 
Aqueles que não têm um propósito central 
na vida tornam-se presas fáceis da preocu-
pação, do medo e do fracasso. Devemos 
criar no nosso coração um objetivo e partir 
ao seu alcance. Devemos concentrar toda 
a força mental nesse objetivo e fazer desse 
propósito um dever supremo, tentando ao 
máximo realizá-lo. Não devemos deixar que 
os nossos pensamentos de dúvida, medo e 
ansiedade nos desviem da nossa meta. Mesmo 
que falhemos na realização desse propósito, 
adquirimos força de caráter que irá ajudar-
-nos a alcançar novos objetivos mais tarde. 
Uma vez traçado o nosso propósito, devemos 

por exemplo, vão falar de “sorte”. Essas 
pessoas não conseguem ver as provações, os 
fracassos e as batalhas que os outros levaram 
até chegarem ao sucesso. Para tudo o que 
fazemos existe um resultado. A intensidade 
do esforço é a medida do resultado. O acaso 
ou a sorte não existem. Dons, poderes, bens 
materiais, intelectuais ou espirituais são o fruto 
do esforço. São pensamentos concluídos, 
objetivos atingidos, visões realizadas. 
Quando aprendemos a controlar a mente 
e a direcionar a energia, tornamo-nos mais 
calmos, serenos e focados para atingirmos 
o nosso objetivo. Quanto mais tranquilos e em 
paz estivermos, maior será o nosso sucesso, 
a nossa infl uência e o nosso caminho para 
o bem.  Os pensamentos são degraus que 
nos levam à ascensão e à purifi cação do 
caráter. Estejamos atentos e conscientes da 
transformação que precisamos de fazer na 
nossa vida!

“Não pode haver progresso nem conquistas 

sem sacrifício. O sucesso terreno de uma 

pessoa será proporcional ao que ela for 

capaz de sacrifi car dos seus pensamentos 

instintivos e confusos, ao quanto ela conse-

guir focar a mente em prol dos seus planos 

e em favor das suas resoluções e autocon-

fi ança. Quanto mais elevar os seus pensa-

mentos, maior será o seu sucesso e mais 

felizes e duradouras as suas conquistas.” 

James Allen

por exemplo, vão falar de “sorte”. Essas
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“O sofrimento é sempre o efeito do 
pensamento errado em algum sentido. 
É uma indicação de que o indivíduo 

está em desarmonia consigo mesmo, 
com a lei do seu ser. O único e supremo 
propósito do sofrimento é purifi car, quei-
mar tudo o que é dispensável e impuro. 
O sofrimento cessa para aquele que 

é puro. Não faria qualquer sentido levar 
o ouro ao fogo depois de as impurezas 
terem sido eliminadas, pelo que um ser 
perfeitamente puro e esclarecido não poderá sofrer.” 

- James Allen

traçar um caminho direto para o alcançar, 
não desviando o olhar para outras direções 
que nos distraiam, como fantasias passageiras, 
desejos do ego e imaginações. Aquele que 
dominar as dúvidas, o medo e as ilusões com 
a força do seu pensamento terá derrotado 
o fracasso. Cada pensamento é um poderoso 
aliado e todas as difi culdades são corajosa-
mente enfrentadas e sabiamente superadas. 
Tudo o que alcançamos e tudo o que não 
conseguimos alcançar é o resultado direto 
dos nossos pensamentos. O sofrimento e a 
felicidade desenvolvem-se a partir do nosso 
interior. A nossa fraqueza e força são provo-
cadas por nós mesmos. Isto não signifi ca que 
deixaremos de ter situações difíceis ou dolo-
rosas, mas sim que podemos alterar a nossa 
postura em relação a essas circunstâncias. 

NO CAMINHO 
PARA O BEM
Os que desconhecem as leis do universo, 
irão falar de “sorte” ou “acaso”. Ao verem 
alguém a alcançar algo, como alguém que 
enriquece ou que tem extrema infl uência, 



O
s pais têm um papel fun-
damental no que toca ao 
racismo, ao sexismo ou 
a qualquer outra forma 
de discriminação pelo 

simples facto de uma pessoa ser diferente 
de nós. O que quer que seja experienciado 
em casa, a criança leva para a sua vida de 
adulto. Crenças e comportamentos são 
herdados pelas famílias durante anos e anos 
de crescimento. No fi lme, América Proibida, 
a indelével lavagem cerebral que os jovens 
sofrem diariamente é brilhantemente apre-
sentada no inocente jantar, à medida que 
o pai vai liderando as conversas durante 
a refeição. Esta “hipnose” acontece diaria-
mente, de modo consistente em diálogos 
inofensivos, pequenas observações e/ou 

atitudes corriqueiras. Basicamente, passa 
de pai para fi lho como um exemplo de 
comportamento que o pequenino observa 
e copia desde tenra idade.

DESPERTAR EMOCIONAL

À medida que despertamos para as nossas 
necessidades emocionais e compreendemos 
que o ser humano é mais do que o corpo 
físico, o papel das emoções na saúde das 
pessoas, no seu comportamento e até nas 
normas culturais está a tornar-se mais claro. 
Se até hoje estivemos desconectados do 
nosso sistema de guia emocional, como 
podemos ver os nossos fi lhos a preencherem 
as suas necessidades se somos incapazes de 
cuidar das nossas? É fundamental existir 
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MUITO FOI DITO SOBRE PESSOAS, 

CORES, GÉNEROS E TODOS OS 

TIPOS DE DIFERENÇAS QUE 

ENCONTRAMOS ENQUANTO SERES 

HUMANOS. COMO PODEMOS 

CRIAR UMA SOCIEDADE COOPE-

RATIVA, EM VEZ DE UMA COMPE-

TITIVA? QUAL É A CAUSA DE BASE 

PARA O ÓDIO QUE PERPETUAMOS 

UNS CONTRA OS OUTROS?

MAIS COOPERAÇÃO, MENOS COMPETITIVIDADE

A nossa sociedade
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SOMOS UM
É importante que as famílias, as escolas e as sociedades gerem um ambiente 
que promova respeito pela diversidade, criando um espaço seguro para que 
todas as crianças possam expressar quem são. Trabalhar na autoconsciência 
é a chave para as ajudar a tornarem-se adultos conscientes, usando ferra-
mentas como a meditação, que potencia a conexão com a sua essência, 
e a promoção de hábitos mentais saudáveis. Estes métodos podem e devem 
ser usados por nós próprios, pois iremos reaprender padrões de pensamentos, 
de modo a sermos parte da solução. A longo prazo, esta abordagem irá miti-
gar a discrepância social que vemos e irá promover a criação de sociedades 
mais focadas na cooperação e na prosperidade em conjunto, onde todas 
as vidas são importantes.

O PAPEL DA EDUCAÇÃO
É frequente ensinar as crianças, especial-
mente os meninos, a desconectarem-se 
das suas emoções. Todos possuímos um 
sistema de guia emocional e aceder-lhe 
é fundamental para ver para além de cores 
e compreender que cada ser humano é uma 
vida preciosa. A mensagem recorrente que 
estamos a enviar às nossas crianças é que 
não podem mostrar as suas emoções, porque Z

é considerado errado ou inadequado. Isto 
é violência emocional, visto que cada ser 
humano sente emoções e deve, portanto, 
estar consciente do que estas transmitem. 
A educação deveria ensinar esta conexão 
e formas saudáveis de exprimir as emoções. 
O tema das emoções tem sido um desafi o, 
porque enquanto adultos ainda estamos a 
aprender a lidar com elas. A falta de conexão 
emocional gera emoções reprimidas e supri-
midas que frequentemente levam à violência. 
Outra questão ligada à educação é a falta de 
confi ança. As crianças são frequentemente 
obrigadas a aprender o que defi nimos 
que é suposto elas aprenderem dentro 
do ritmo que estipulámos. Dessa forma, 
a sua criatividade é geralmente empur-
rada para o lado como se fosse irrelevan-
te, levando-as à falta de autoconfi ança 
e à incapacidade de se expressarem intei-
ramente. É mais conveniente se todos se 
comportarem como esperamos, ou seja, 
como nós somos. E, enquanto não virmos 
que estamos constantemente a liderar, pelo 
exemplo, estaremos a perpetuar os precon-
ceitos das gerações anteriores.

AS TREVAS NÃO PODEM 
AFASTAR AS TREVAS; APENAS 

A LUZ O PODE FAZER. O 
ÓDIO NÃO PODE AFASTAR O 
ÓDIO, APENAS O AMOR PODE 

FAZER ISSO.
MARTIN LUTHER KING JR.

sensibilidade para com o nosso sistema de 
gestão emocional. Só assim conseguiremos 
compreender que todas as vidas importam.

DIFERENÇAS SOCIAIS

Nas últimas décadas, oferecemos mais 
e mais opções a cada ser humano. Criámos 
sociedades recheadas de oportunidades 
para que todos pudessem ser integrados 
e bem-sucedidos. Contudo, apesar de esta 
ser uma boa premissa do ponto de partida 
em que estávamos, foi baseada num cenário 
competitivo de um sistema extremamente 
capitalista. Basicamente, a forma de dis-
criminação que as pessoas mais sofrem 
baseia-se no seu estatuto social, apesar 
de raça e género ainda serem apresenta-
dos como uma questão: se se for pobre, 
a vulnerabilidade aumenta, dependendo 
da cor da pele ou do sexo. Mas o principal 
motivo da discriminação que conduz à vio-
lência assenta na inconsciência emocional 
anteriormente mencionada e na discrepância 
social existente entre a população. 
Apesar de as diferenças sociais não parece-
rem relevantes no que toca a discriminação 
racial, a realidade é que este ponto é crucial 
para compreender a verdadeira diferen-
ça que estamos a enfrentar e como criar 
condições harmoniosas onde todos sejam 
bem-sucedidos. Enquanto perpetuarmos 
um sistema cruel com uma disparidade 
enorme entre os seres humanos, ques-
tões como a cor da pele irão permanecer. 
A Terra é abundante e, enquanto habitantes 
deste planeta, podemos inspirar-nos na 
natureza e honrar a nossa espécie usando 
a inteligência para criar sociedades onde 
prosperamos em conjunto, em vez de 
competirmos para prosperar.



A me� ria 
do tempo

SABEREMOS DESFRUTAR DELE COM SABEDORIA?

NA VERDADE, O TEMPO NÃO EXISTE. NÃO PASSA DE 

UMA PERCEÇÃO. COMO DISSE EINSTEIN, “O TEMPO 

E O ESPAÇO SÃO INDEPENDENTES E O TEMPO É, 

PORTANTO, UM FLUXO INFINITO DE MOVIMENTOS 

E MUDANÇAS.” 

JULIANA LEÇA FERREIRA
My Bird Should Fly

https://www.instagram.com/mybirdshouldfl y/
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S
empre à procura de respostas, por vezes con-
fusos e incompreendidos, temos a necessidade 
de defi nir, contextualizar e dar nome às coisas. 
Temos a necessidade de delimitar o passado, 
o presente e o futuro. O que existe é o agora. 

O tempo está intrínseco. É uma perceção da vida. O tempo 
em si não passa a voar ou devagar. A nossa perceção sobre 
o mesmo é que se altera consoante as vivências. O tempo 
é nosso. É o que fazemos dele.

PORÉM, ELE NÃO PARA…

Ter a noção de que o tempo não para é necessário na medida 
em que nos motiva a viver cada momento ao máximo e nos 
relaxa em relação ao futuro. A ansiedade que, por vezes, 
sentimos em relação ao futuro em nada nos ajuda. É muito 
importante ter a capacidade de viver o agora, relaxados 
e desfrutando ao máximo de cada instante.
O maior presente é o presente. É viver o agora, o momento 
atual. O Carpe Diem diz-nos isso mesmo: para aproveitar 
o dia de hoje e confi ar o mínimo possível no amanhã, por-
que não existe. Contudo, viver o presente implica sabedoria 
e equilíbrio, pois apesar de o amanhã não existir, sabemos 
que o futuro será construído com base nas ações do presente. 
A sabedoria e a mestria do tempo residem no facto de viver 
o hoje em equilíbrio. Caso o amanhã exista, sejamos cons-
cientes hoje, porque amanhã iremos colher. Temos o poder 
de criar e desfrutar, em plenitude, de tudo o que vivemos. 
Se mergulharmos no nosso interior, saberemos o caminho.

O MUNDO E A VIDA FORAM 
CRIADOS PARA SEREM 
VIVIDOS, AMPLAMENTE 
DESFRUTADOS E NÃO 
SISTEMATICAMENTE 

ANALISADOS. VAMOS VIVER 
COM AMOR HOJE E SEMPRE.

Z



PARA REFLETIR
Saberemos dizer não? Valorizamos, 
hoje, o tempo que passamos com 
quem amamos? Deixámos algo para 
o amanhã? Prezamos pela qualidade 
e não pela quantidade? Tirámos, hoje, 
um momento para cuidar de nós? 

O mundo e a vida foram criados 
para serem vividos, amplamente 
desfrutados e não sistematicamente 
analisados. Vamos viver com amor 
hoje e sempre. A vida é como um 
emblema risonho de pureza, amor 
e inocência. Por vezes, deixamo-nos 
guiar pela eterna inocência e é bom. 
É não ver maldade em nada, deixar 
o coração mandar, ser genuíno 
e puro.
A cada dia somos uma nova pessoa! 
A pessoa que éramos ontem, no ape-
lidado passado, não é a mesma que 
somos hoje. Estamos constantemente 
a crescer, a aprender, a adquirir 
novas experiências, conhecimentos 
e sabedorias. Não devemos perder 
tempo a culpar-nos, pois quando nos 
culpamos estamos a acusar uma pes-
soa que já não existe. Insistir na culpa 
é um esforço em vão. Tudo muda 
constantemente. Vamos soltar-nos 
com alegria, celebrar e aproveitar 
a pessoa que somos hoje com todas 
as transformações do presente. 

Vamos dançar alegremente 
descalços ao sol ou à chuva.
Vamos cantar como nunca. 

Vamos rir efusivamente.
Vamos ativar o entusiasmo, o 

espírito alegre, livre e aventureiro!
Descobrir a vida com entusiasmo! 

Vamos descobrir-nos!

O presente é o nosso momento de 
poder. Vamos revitalizar a nossa vida. 
As nossas decisões e determinações 
escrevem a nossa história e ditam 
o nosso destino. Vamos dar tempo ao 
tempo, sabendo que ele não existe. 
É aqui que está a mestria: a sabedoria 
de saber viver.



  

PREVISÕES PARA SETEMBRO 2020signos
Conheça as previsões astrológicas de Adrian Duncan, um dos mais conceituados astrólogos internacionais, com informação sobre a sua 
trajetória de vida, emoções, pensamentos, desafi os, transformação e destino.

ADRIAN ROSS DUNCAN
Astrólogo 

www.worldofwisdom.co.uk
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VIRGEM
(Mutável, Terra – 23 de Agosto 
a 22 de Setembro)

Durante os primeiros dias de 
setembro, o regente do seu signo, 
Mercúrio, vai permanecer em 
Virgem, o que signifi ca que existirão 
maravilhosas oportunidades para 
realizar os seus planos. Trata-se de 
um período excelente para parcerias 
criativas, fi lhos e relacionamentos, 
estando em evidência quaisquer 
atividades aprazíveis que possuam 
uma fi nalidade própria. Poderá 
construir algo verdadeiramente 
grandioso, desde que trace planos 
e aceite compromissos.

É possível que possa ajudar 
aqueles com quem se relaciona nas 
questões com as quais se estão a 
debater. De facto, existem grandes 
hipóteses de que os problemas 
subsistam até ao fi m de 2020 e, 
assim sendo, os seus entes queridos 
poderão precisar de apoio. Uma 
área complicada poderá ser a que 
está ligada a fi nanças societárias, 
impostos, bancos, seguros, etc., 
sendo necessária uma boa dose 
de paciência para resolver as 
difi culdades que daí resultarão.

A presença da lua nova no seu 
signo a 17 de setembro constituirá 
uma boa ocasião para aceitar 
um desafi o criativo, sobretudo se 
envolver a resolução de problemas 
alheios. Ainda assim, a última parte 
do mês será caracterizada por 
diferenças de opinião no que toca 
a gastos, podendo ser-lhe difícil 
dizer “não”, quando do lado oposto 
o confrontarem com argumentos de 
peso. Existem limites para o auxílio 
que deve prestar.

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

No dia 9 de setembro, Marte, 
o regente do seu signo, entrará 
em movimento retrógrado, algo 
que sucede aproximadamente 
uma vez de dois em dois anos, 
assinalando sempre vários meses 
de luta para conseguir executar um 
determinado programa. Dado que 
Marte se encontra no seu signo, isto 
representa um combate no sentido 
de se afi rmar, num momento em que 
grandes forças colocam obstáculos 
no seu caminho.

O mês de setembro será 
caracterizado pelo choque de 
Marte com o maior obstáculo de 
todos – Saturno. Saturno representa 
uma autoridade a quem deve 
respeito no âmbito profi ssional e não 
deverá admirar-se caso este mês se 
assemelhe a uma penosa batalha. 
Respeite os desafi os que surjam na 
vida laboral, não desista quando tiver 
um muro pela frente e mobilize a sua 
força de vontade combinada com uma 
dose de paciência, de modo a atingir 
os objetivos. Tudo isto irá demorar 
cerca de três meses.

No campo do amor e do romance, 
as recompensas chegarão no fi nal 
do mês. O simples facto de estar 
presente e de se deixar fi car fará 
com que surjam potenciais parceiros. 
Os últimos dias de setembro serão 
perfeitos para um amor, fi lhos, 
entretenimento e paixão. A lua cheia 
estará no seu signo, constituindo um 
indicador de relações gratifi cantes e de 
uma felicidade considerável, o que irá 
contrabalançar a pressão existente na 
área da carreira.

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

No período entre setembro e o 
fi nal do ano ser-lhe-á difícil reunir 
forças. Isto deve-se, até certo ponto, 
aos distúrbios que ocorrem nos 
bastidores e que fazem com que 
os planos sejam sabotados. Os 
parceiros tendem a ser postos à 
margem, devido a pressões laborais 
frustrantes. Poderá ter de lidar com 
pessoas que, longe dos holofotes, 
boicotam as suas ações.

A nível intelectual, terá solicitações 
a longo prazo que se poderão 
refl etir num exigente programa de 
estudos ou em questões legais e 
controvérsias sobre matérias de 
certo e errado. No início do mês, 
isto será sentido de forma intensa, 
podendo parecer-lhe que tem pela 
frente uma oposição implacável. 

Não obstante, quando, no dia 
6 de setembro, o regente do seu 
signo, Vénus, entrar em Leão, muita 
da pressão mental existente irá 
dissipar-se, dando lugar a uma 
desejada pausa nas exigências 
do estudo, das viagens ou da 
comunicação em geral. No fi m do 
mês, o seu planeta regente, Vénus, 
irá harmonizar-se com Marte, o que 
poderá levar a um desenvolvimento 
romântico e a uma reconfortante 
sensação de vínculo com quem 
ama. Esta será uma época 
excelente para a ocorrência de 
acontecimentos felizes no lar.

GÉMEOS
(Mutável, Ar – 22 de Maio 
a 21 de Junho)

O mês de setembro irá principiar de 
forma construtiva e será um período 
positivo para as lides domésticas. 
Poderá empreender um projeto de 
melhoria da habitação, executar 
uma obra de restauro ou, a um 
nível mais profundo, conversar 
com os cônjuges sobre questões 
fi nanceiras ou emocionais. Os dois 
primeiros dias do mês serão bons 
para a organização fi nanceira e para 
acordos formais.

No dia 5, o regente do seu signo, 
Mercúrio, entrará em Balança, dando 
início a uma época despreocupada 
e agradável para o romance, estar 
com as crianças e gozar a vida. A 
fase que ocorrerá entre o começo 
e o meio de setembro será ótima 
para desenvolver atividades sociais 
e culturais, e para dialogar com 
pessoas próximas.

Os problemas irão surgir na última 
parte do mês, o que poderá estar 
relacionado com alguém do seu 
círculo social que esteja a travar 
uma batalha contra todas as 
probabilidades. O período entre os 
meses de setembro e dezembro será 
caracterizado por confl itos sociais, 
pois o dinheiro e o poder estão 
nas mãos de autoridades que irão 
colocar obstáculos no seu percurso. 
Isto tornar-se-á evidente por volta 
de dia 23 e, por mais diplomático 
que tente ser, não conseguirá fazer 
progressos contra indivíduos de 
caráter obstrutivo.
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CARANGUEJO
(Cardinal, Água – 22 de Junho 
a 22 de Julho)

A lua cheia de dia 1 de setembro dará 
destaque a projetos de trabalho já em 
marcha, sendo esta primeira semana 
do mês fantástica para organizar ideias, 
estudar, pesquisar e planear. Se tem 
andado à procura de soluções, este 
é o momento em que poderá encontrá-
-las. Trata-se de uma magnífi ca ocasião 
para escrever e desenvolver atividades 
intelectuais. Se estiver a planear viajar, 
tudo funcionará na perfeição.

Em termos gerais, a primeira metade de 
setembro será construtiva e excelente 
para as parcerias laborais. A lua nova 
de dia 16 estará em perfeita harmonia 
com Saturno, indicando uma ótima fase 
no que toca a contratos e quaisquer 
disposições de caráter formal. Mais uma 
vez, todos os pormenores irão encaixar-
-se, abrindo caminho para um sucesso 
duradouro, principalmente relacionado 
com a esfera da comunicação.

O período entre setembro e dezembro 
será trabalhoso e com numerosos 
obstáculos a ultrapassar na vida 
profi ssional. Os sócios serão persistentes 
e irão exercer pressão sobre outros 
intervenientes. Haverá uma forte 
resistência às iniciativas e, mais perto 
do fi m do mês, um projeto será travado, 
exigindo que o esforço investido seja 
maior do que o esperado. O seu lema 
deverá ser: quando as circunstâncias 
se tornarem duras, os duros seguem 
em frente.

LEÃO
(Fixo, Fogo – 23 de Julho a 22 
de Agosto)

A primeira semana de setembro 
poderá constituir um período de 
introversão. Porém, será excelente 
para tudo o que esteja ligado à 
administração fi nanceira. Os projetos 
de trabalho irão prosperar e surgirão 
colegas com melhores soluções e 
ideias efi cazes. De um modo geral, 
optando por uma abordagem realista, 
eliminando os desperdícios e 
otimizando a efi cácia, a maior parte 
do mês será ótima para organização 
e fi nanças.

No dia 6, Vénus, o planeta do 
amor e da atração, entrará no seu 
signo, Leão, o que signifi ca que o 
resto de setembro será adocicado 
por relacionamentos agradáveis e 
atividades aprazíveis. Esta será uma 
boa fase para a comunicação, artes 
e relações com pessoas do seu 
ambiente local, assim como com 
irmãos e companheiros de estudo 
e de viagens.

A última parte do mês será positiva 
a nível laboral e económico. 
No entanto, irão ainda ocorrer 
perturbações no local de trabalho, 
afetando profundamente a qualidade 
de vida diária. Profi ssionalmente, 
até ao fi nal do ano existirão 
controvérsias e o sensato nativo de 
Leão não se envolve em discussões 
maldosas acerca de princípios e 
ideologias. Concentrando-se na 
reestruturação e nas soluções de 
ordem prática, ganhará vantagem, 
enquanto outros desperdiçam 
energia.

BALANÇA
(Cardinal, Ar – 23 de Setembro 
a 23 de Outubro)

O início de setembro será pautado 
por desafi os complicados em 
relação a uma questão de carreira 
ou família, os quais exigirão 
esforço e compromisso. Conseguirá 
lidar bem com isto, desde que 
aceite o peso da responsabilidade, 
trace um plano ou calendário, e 
mantenha expectativas realistas.

Quando, no dia 6, Vénus, o regente 
do seu signo, entrar em Leão, 
haverá uma mudança de foco. 
As pressões relacionadas com 
a carreira irão diminuir. Grande 
parte do mês será caracterizada 
por desenvolvimentos na vida 
social e muitos deles serão felizes 
e agradáveis. Poderá contar com a 
chegada de visitantes e o princípio 
de setembro será maravilhoso para 
estabelecer ligações com os outros, 
viagens, amizade e educação. 
A meio do mês irá afastar-se do que 
é esperado, envolvendo-se mais com 
grupos periféricos e pessoas dispostas 
a agitar um pouco as águas.

Nos meses entre setembro e 
dezembro, devido à presença de 
Marte em Carneiro, o seu signo 
oposto, o principal foco incidirá 
nos relacionamentos. Nesta fase, 
é possível que os parceiros se 
debatam profi ssionalmente com 
autoridades e outros indivíduos, 
o que trará difi culdades às 
relações, pois eles poderão não 
conseguir dedicar-se ao amor e 
aos afetos. Não obstante, o fi nal 
do mês será ótimo para as 
relações a dois.

2020
setembro

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

No trabalho, é provável que tenha 
vindo a experimentar uma série de 
desafi os – e não apenas devido à 
atual pandemia. Todo este período até 
ao fi nal do ano será caracterizado por 
confl itos, controvérsia e agitação, 
algo que irá exigir força de vontade 
e energia. Felizmente, possui uma 
grande quantidade de ambas.

Uma área que poderá estar em 
destaque será o modo de organizar 
os seus ritmos diários, sendo esta a 
ocasião perfeita para embarcar num 
programa de saúde e boa forma 
física. Neste momento, não existe 
nada que não consiga mudar, desde 
que se concentre nisso. É possível 
que se sinta atraído por métodos 
ou soluções extremas, o que talvez 
resulte durante um curto espaço de 
tempo. Em setembro irá confrontar-
-se com uma forte resistência. 
Se optar por avançar demasiado 
depressa, irá esbarrar numa parede; 
se for excessivamente devagar, 
não chegará a lado nenhum. É por 
isso que este mês necessitará de 
uma enorme dose de paciência. 
Terá de escolher as suas batalhas 
criteriosamente.

Apesar de enfrentar diversos 
desafi os, os últimos dias de 
setembro serão excelentes para 
relações de negócios, podendo 
contar com o apoio entusiástico de 
alguém que se sente mutuamente 
atraído por si, pelos seus métodos 
e ideias.
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SAGITÁRIO
(Mutável, Fogo – 23 de Novembro 
a 21 de Dezembro)

O mês de setembro representa 
um ponto de viragem num ano de 
agitação e mudança. Nos últimos 
meses teve de regressar aos 
princípios básicos e revisitar áreas 
da sua vida que precisam de ser 
reformuladas. Não basta proceder 
a operações de cosmética – existe 
uma necessidade de ir até à raiz 
dos problemas, especialmente 
no que diz respeito ao dinheiro 
e recursos, colocando em prática 
um programa novo. 

Logo no início de setembro, o 
melhor será reduzir os gastos, 
mantendo a simplicidade e 
baixando as despesas. 
A moderação será fundamental. 
Por altura do primeiro fim-de-
-semana do mês, estará já sujeito 
a menos pressão e as boas 
amizades e ligações irão evocar 
uma atmosfera mais otimista e 
positiva. Existirão oportunidades 
para crescer profissionalmente e o 
meio de setembro será esplêndido 
para obter sucesso na carreira 
e para criar novas condições de 
estabilidade financeira.

A área relacionada com os entes 
queridos exigirá compreensão 
e paciência – com os filhos, em 
particular. Ao longo dos próximos 
meses será possível que tenha 
uma forte contenda com alguém 
obstinado. A melhor estratégia 
será deixar que os outros sigam 
as suas iniciativas sem se envolver 
em discussões de princípios.

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

É possível que sinta que a sua vida 
vai passar por um novo processo 
de reestruturação, semelhante ao 
que atravessou no início de 2020, 
mas não serão necessárias novas 
convulsões. No fi nal de setembro 
será atingido um ponto de viragem. 
Isto signifi ca que até ao fi m de 
novembro terá apenas de lidar com 
difi culdades específi cas, podendo 
prosseguir com aquilo que o inspira 
verdadeiramente.

Não obstante, este mês irá surgir 
um problema em particular, quando 
Marte, o planeta da discórdia, se 
mover de forma retrógrada. Ao 
fazê-lo, permanecerá num choque 
prolongado com Saturno, o planeta 
regente. Este tipo de combinação 
poderá transmitir a sensação de 
conduzir um carro a alta velocidade, 
enquanto luta com os travões. 
Irá necessitar de paciência para 
lidar com a tensão ou com as 
provocações com que se irá deparar. 
Encare este período como uma 
oportunidade para consolidar a sua 
força de vontade e determinação.

O meio de setembro será excelente 
para as relações. Aconteça o que 
acontecer ao seu redor, a sua 
posição encontra-se fortalecida e, 
com o passar do tempo, só ganhará 
mais força.

AQUÁRIO
(Fixo, Ar – 21 de Janeiro a 19 de 
Fevereiro)

No princípio de setembro 
sentirá a pressão das relações 
laborais, que, por vezes, 
conseguem esgotá-lo mental 
e intelectualmente. Isto sucede 
por cuidar das sensibilidades 
daqueles com quem trabalha, 
enquanto se espera que seja 
forte e esteja focado.

Poderá preocupar-se com a 
possibilidade de recorrência 
das pressões que o desgastaram 
no início do ano. No entanto, 
não irão ocorrer ulteriores 
perturbações e, no desfecho 
de 2020, conseguirá recuperar 
grandes projetos que haviam 
fi cado pendentes. Contudo, 
este mês será marcado por 
forte pressão e difi culdades, 
especialmente em áreas ligadas 
ao estudo, à comunicação e às 
relações quotidianas. Em termos 
de atitude, a chave terá de residir 
na determinação. Não se deixe 
desencorajar pelos ataques 
verbais por parte de outros ou 
pela negatividade do seu próprio 
pensamento. 

Em setembro, muitas coisas irão 
correr-lhe bem e o meio do mês 
constituirá uma fase positiva para 
alcançar acordos com parceiros 
quanto à forma de gerir fi nanças, 
défi ces e partilha. Aliás, parceiros 
e amigos irão proporcionar-lhe 
satisfações e doces momentos, 
sobretudo no fi nal do mês.

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

Este mês irá principiar com uma 
lua cheia no seu signo, salientando 
sentimentos e imaginação. Possui uma 
natureza idealista e imaginativa, e o 
início de setembro constituirá uma 
magnífi ca ocasião para desenvolver 
alguns sonhos, sobretudo no que toca 
a temas sociais, ambientais e políticos. 
A sociedade tem enorme necessidade 
de uma profunda reforma e este mês 
representa um ponto de viragem nos 
seus esforços.

Simultaneamente, poderá haver uma 
consciencialização de que o ambiente 
social que o envolve e os grupos 
que integra sejam opressivos ou 
pouco saudáveis. O comportamento 
prepotente é altamente desmotivador. 
Mesmo assim, em setembro, 
determinados amigos ou organizações 
irão mostrar uma desagradável 
tendência para dominar o panorama. 
Presentemente, a grande dúvida reside 
no quanto desejará envolver-se, mas é 
provável que os próximos meses tragam 
intensas interações nesta área.

Apesar de tudo, setembro será um 
ótimo mês para as relações pessoais 
e logo no início irá estabelecer 
ligação com uma pessoa de grande 
valor, a qual se irá revelar prestativa, 
ajudando-o em termos de organização. 
Esta será também uma época excelente 
para trabalhar com uma equipa de 
indivíduos empenhados em auxiliar os 
outros. Poderá ver-se em desacordo 
acerca de questões monetárias, sendo 
importante que se mostre fl exível 
nas negociações.
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Leituras em dia!
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O LADO NEGRO DA MENTE
KERRY DAYNES

Kerry Daynes trabalha de perto com 
alguns dos criminosos mais violentos 
e desafi antes das prisões e hospitais 
psiquiátricos do Reino Unido. Esta é 
uma viagem às causas do compor-
tamento humano mais extremo e a 
um conjunto de sistemas mal-adap-
tados para lidar com ele.
(Bertrand Editora)

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
PARA VOLTAR A AMAR
FRANCISCO SEXTO SENTIDO

Quem nunca teve medo de 
não voltar a amar que atire 
a primeira pedra. Este é um 
manual de instruções para 
voltar a acreditar? Sim, porque 
é preciso vencer o medo
e a desilusão. E porque vamos 
sempre a tempo de sermos 
felizes.
(Planeta)

O CAMINHO DO ARTISTA
JULIA CAMERON

Julia Cameron, guionista, viu-se 
perante um dilema: não conse-
guia escrever sem beber. Numa 
tentativa de superar o bloqueio 
criativo, descobriu o lado mais 
espiritual da arte. Ao longo 
de 12 anos, desenvolveu um 
método único que lhe permitiu 
libertar a energia artística.
(Lua de Papel)

O LADO NEGRO DA MENTEMANUAL DE INSTRUÇÕES 

CONHEÇA AS 
NOSSAS SUGESTÕES 

DE LEITURA PARA 
O MÊS DE 

SETEMBRO.

LEVE PARA SEMPRE
SANDRA RIBEIRO

A autora partilha estratégias 
simples e efi cazes para 
perder peso e mantê-lo de 
forma permanente sem die-
tas ou sofrimento: descubra 
um estilo de vida mais leve 
e saudável sem ter de se 
afastar do convívio social, 
comer alimentos pouco 
usuais ou passar horas 
na cozinha.
(Coolbooks)



C om este livro aprendi que a tua “casa são 
as saudades que guardas de outras casas.” 
Será esta uma obra sobre isso? Talvez seja 

esta a inquietação que faz com que este livro, quanto 
a mim, se nos apresente como o diário do outro que 
habita em nós.

A ação passa-se entre viagens. Ana Pracaschandra 
apresenta-nos uma obra Ilha rodeada por um imenso 
mar marinheiro. Na praia várias são as músicas que nos 
são sugeridas pela autora, isto a cada episódio lido. “Como nunca fora capaz de 
dissociar a grande viagem que a vida é de uma banda sonora constante, o convite 
que lhe faço neste livro será o mesmo. Convido-o a trilhar as músicas reveladas 
subliminar ou escancaradamente em cada episódio. Acredito na música como 
um dos contributos mais enriquecedores da nossa realidade. Cada sugestão áudio 
foi escolhida a dedo para lhe facilitar uma vivência tão rica como a que vivi.”
Mas esta é igualmente uma obra de exortação. Um despretensioso pedido de 
iluminação, sendo, também por isso, mais compreensível a necessidade de uma 
banda sonora original que acompanhe esta leitura. No início, Ana aconselha um 
tema sobre o desencanto de uma existência alicerçada numa Vida Tão Estranha, 
tema de Rodrigo Leão. Juntam-se ao sentido melancólico desta música, as suas 
próprias palavras: “Já não sei quem sou (...) Busco em todo o lado uma luz, 
mas a angústia leva-me muitas vezes a achar que vou enlouquecer. Quanto 
tempo mais vou permanecer no passado? (...) Sinto-me tão sozinha, avó. Por 
favor, ajuda-me. Diz-me o que fazer.” É deste modo que entramos na leitura, de 
coração apertado. Este é igualmente um livro sobre aqueles que nos acolhem.

É assim que, a dado momento, a partir de Cabo Verde, nos apresenta o Capitão, 
sobre quem  confessa o seguinte: “Senti que se havia criado uma cumplicidade 
tão grande, que me disponibilizara para aprender todas as lições que ele me 
poderia transmitir naquele momento. Aprendi que há paixões que sacrifi cam 
grandes amores. Relembrei como a solidão é a companhia mais inóspita a longo 
prazo, e que os amigos são a família que devemos cultivar, sempre. Aprendi 
como pequenos rituais podem mudar a vida. Pescar ou comprar um peixe 
ao fi nal do dia, no pontão, e cozinhá-lo para os amigos, ir ver um pôr-do-sol 
sobre o oceano ou colher pedras com formas artisticamente desenhadas pela 
Natureza podem ser os maiores prazeres da vida. Não tem de haver mais do 
que isso para sermos realmente felizes”.

Finalmente, no último episódio deste diário, a autora, já de regresso a Lisboa, 
aconselha a música Voltá Pa Kaza, do cabo-verdiano Hilário Silva. Esperançada, 
mas enigmática, escreve sobre um novo tempo de partida, uma nova viagem, 
deixando-nos presos à possibilidade de um próximo livro. Tomara, pensei.

Ana despede-se ao apresentar o Sr. António, mecânico da ofi cina Manique, no 
Intendente, em Lisboa. Ambos partilham o desafi o de celebrar a vida. “Olha, nós 
temos de celebrar! (…) Então, somos uns vencedores! Estamos aqui vivos! Isso 
não é motivo para celebrar? Tu sabes quantos espermatozoides não vingaram? 
O nosso, vingou!”  O pano cai quando a autora, divertida, nos revela: “Soltei 
uma gargalhada sonora e abracei o senhor António. Sempre que o meu carro 
me dava problemas, recebia em troca uma lição de vida. Às tantas, comecei 
a desconfi ar que o meu carro tinha personalidade própria, e meia volta avariava 
só para eu ir visitar o meu Mestre Mecânico da Vida.”

Livro: O Grito da Bananeira - Se Não Se Vai, Ana Pracaschandra
ISBN: 978-1981119141 

O QUE 

APRENDI COM…
ANA PRACASCHANDRA

POR: PAULO VIEIRA 

DE CASTRO   

O LIVRO DA 
APRECIAÇÃO
VÍTOR J. RODRIGUES

Este livro assume-se como 
indispensável para melhor 
compreender o presente e 
o mundo que nos rodeia, seja 
pelo seu conteúdo pleno de 
pensamentos transformado-
res, seja pelo facto de poten-
ciar no leitor a descoberta do 
seu caminho.
(Farol)

O PODER DO AGORA
ECKHART TOLLE

Neste pequeno caderno 
de refl exão, Eckhart Tolle 
desafi a-nos a prosseguir 
um diálogo connosco 
próprios, na perpétua des-
coberta do imenso espaço 
de paz que é o momento 
presente.
(Pergaminho)

O PEQUENO 
LIVRO DA VIDA
RUMI

O Pequeno Livro da Vida é 
a companhia perfeita para 
uma viagem interior atra-
vés dos jardins da alma, do 
coração e do espírito.
(Alma dos Livros)

O PORTAL
TOM CRONNIN 
E JACQUI FIFER

O Portal apresenta histórias 
de pessoas que triunfaram 
sobre a tragédia, que trans-
formaram a vida através 
da Meditação, assim como 
a visão inovadora de 
alguns dos mais impor-
tantes pensadores da 
atualidade.
(Alma dos Livros)



NOVIDADESBazar
Sono tranquilo

PHARMA NORD
Com uma fórmula que inclui 1 mg de melatonina, também conhecida 

como a “hormona do sono”, e 10 mg de niacina (vitamina B3), o BioActivo 
Melatonina ajuda a reduzir o tempo necessário para adormecer e 

contribui para aliviar os sintomas causados pelo jet-lag e trabalho por 
turnos. À venda em farmácias. Mais informações: www.bioactivo.pt.

PVPR: 14,95€ (embalagem para dois meses)

Como uma verdadeira 
estrela
RADIANT

Saint Laurence é a nova coleção da Radiant, 
uma coleção muito feminina e elegante que 

conta com detalhes que marcam pela diferença 
e subtileza. Estão disponíveis três modelos, 

todos com estrelas espalhadas pelo mostrador 
em vários tons e tamanhos: em dourado com 

apontamentos no mesmo tom; em prateado com 
o mostrador em cinza; ou em rose gold. Bracelete 

em aço.

Radiant Saint Laurence: 39€ ou 45€ 

(consoante o modelo)

Ampolas antimanchas
VICHY

Os Laboratórios Vichy lançaram as ampolas de noite Liftactiv Specialist 
Glyco-C, que, com apenas 10 ingredientes, sem fragrância e hipoalergénica, 
combate as manchas escuras causadas pela exposição solar. Contribui ainda 

para reduzir a irregularidade da tez e os sinais visíveis de idade causados 
pelo fotoenvelhecimento. Assim, a gama Liftactiv – que já contava com as 

ampolas de dia Liftactiv Specialist Peptide-C para potenciar a rotina de 
cuidados de rosto diária – é enriquecida com estas novas ampolas de noite, 

de modo a proporcionar a todas as consumidoras 
uma pele mais bonita e com menos marcas de pigmentação.

Liftactiv Specialist Glyco-C Ampolas: 24,90€ (caixa de 10) ou 49,90€ (caixa de 30) 

14,95€

24,90€



A  Zen Energy não é responsável por todos e quaisquer conteúdos, ilustrações, fotografi as e textos dos anúncios publicitários publicados na revista, bem como, não é 
responsável por todos e quaisquer erros, inexatidões, ou irregularidades que possam constar dos respetivos anúncios publicitários.  Os anúncios publicitários são da 
inteira responsabilidade dos anunciantes e das agências, os quais respondem por todos e quaisquer danos decorrentes dos anúncios publicitários publicados.

Deslumbre com estes 
novos tons

MARY KAY

A nova Pro Palette Mary Kay, de edição limitada, tem as 
dimensões certas para a transportar para qualquer lugar. 

Esta nova paleta possui uma particularidade: é 100% 
personalizável, podendo alterar os produtos sempre que 
desejar, mantendo-os intactos graças ao fecho de pressão 

e ímanes que mantêm tudo no lugar. Por outro lado, 
junta todos os essenciais de maquilhagem para um look

irrepreensível, desde sombras de olhos, a pós compactos, 
bronzeadores e blushes. 

Pro Palette Mary Kay: 35€ 

Copo menstrual
ENNA CYCLE

enna cycle é uma marca de copos menstruais desenvolvidos e 
fabricados em Espanha que acaba de chegar ao nosso país. Os copos 

são fabricados com silicone de qualidade clínica, não têm substâncias 
químicas na sua composição, não provocam reações adversas e podem 

ser a solução que procura para uma menstruação mais ecológica. 
Para facilitar a sua colocação possui um aplicador e um cordão de 
silicone para recordar que o tem colocado e facilitar a sua extração. 

O kit é composto por dois copos menstruais e por uma caixa 
esterilizadora. Disponível em três tamanhos: S, M, L.

enna cycle Copo Menstrual: 42,90€ (com aplicador)

enna cycle Copo Menstrual: 37,90€ (sem aplicador)

Porque eles também merecem! 
FOREO

Eis que chegou ao mercado o mais completo dispositivo para a pele 
masculina: Luna 3 for Men, da Foreo. A marca sueca de beauty-tech não 

para de surpreender e promete mimar também os homens com este 
novo dispositivo. O modo de limpeza da Luna 3 for Men elimina 95% 

da oleosidade, suor, células mortas, poluição, etc., e prepara a pele para 
um barbear mais suave. Por outro lado, o modo de massagem suaviza 
a aparência de linhas finas e rugas, e melhora a absorção dos produtos 
cosméticos. Disponível para três tipos de pele: normal, sensível e mista. 

Já disponível.

Luna 3 for Men: 199€

são fabricados com silicone de qualidade clínica, não têm substâncias 
químicas na sua composição, não provocam reações adversas e podem 

199€

35€

37,90€
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PROPRIETÁRIO

ESTATUTO EDITORIAL 
A revista mensal ZenEnergy é uma lufada de ar fresco para quem procura o prazer de viver, o equilíbrio e o bem-estar 
físico, mental e emocional. 
Com artigos inéditos, entrevistas, dicas e conselhos, a ZenEnergy apoia os leitores a viverem de forma mais saudável e 
harmoniosa para desfrutarem de tudo o que a vida tem para oferecer. 
As secções da revista partilham soluções que os leitores poderão aplicar diariamente para melhorarem o estado de saúde, 
criarem autoconfi ança e autoestima, fortalecerem os relacionamentos amorosos, lidarem com os fi lhos ou libertarem-se 
de medos, crenças limitadoras, fobias e traumas.
A revista ZenEnergy desvenda o segredo de inúmeras terapias alternativas e remédios naturais, que aliviam a dor física, 
mental e espiritual para prevenir futuras doenças.

HORAS

Pensando que o tempo não passa
O tempo passa a correr
São horas que o tempo abraça
Sabendo que as vai perder…
E no poder de abraçar
Que até o tempo é capaz
As horas não vão voltar
E o tempo não volta atrás!
E sendo o tempo fugaz
Diria que causa vertigens
Num tempo que é incapaz
De regressar às origens…
Então o tempo é agora
O momento que estás a viver
Não jogues as horas fora
Num tempo que não volta a ser…
Se fores como o tempo também
E horas tiveres assim
Sê no “relógio” de alguém
As horas que não têm fi m…!

Paula Martins

A SUA VIDA COM SENTIDO

Consciência e Harmonia






