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“… O nosso Ser é preparado para se amar 
e respeitar, para ser verdadeiro, integro, 
para ser o que é, e como é…”
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Editorial

Aceitar o outro, exactamente como ele é
aproveitando a inspiradora descoberta de que 
só quando nos amamos a nós mesmos sem 
condicionantes, estamos a trazer até nós o 
Amor único e puro, porque não depende de 
nada, não depende de ninguém, porque ele já 
está dentro de nós.
O nosso Ser é preparado para se amar e 
respeitar, para ser verdadeiro, integro, para ser 
o que é, e como é.
Quando entendes esse sentir sem disfunções 
aparentes ou subtis, estás a dar imagem á 
glorificação do Amor - Único - Incondicional - é 
só este o Amor que deverá existir dentro de ti.
Respeita-te, criando o teu próprio ritmo, para 
que a tua energia seja única, seja a pureza de ti.
Só essa energia irá despertar no outro o que de 
melhor há em ti.
Não são precisas palavras, nem 
demonstrações, quando nada esperas...
tens tudo.
Desliga da matéria, sendo matéria. A matéria 
precisa de definições, precisa de respostas 
práticas e aplicáveis, mas nada se aplica ao 
Espírito, que é o Pai. 
Livre aceita...

Este é o grande desafio, mas só o vais 
entender, só o vais ter quando estiveres livre de 
manipulações energéticas, de dependências, 
de domínios, muitas vezes criados por ti.
Na tua descoberta, percorres caminhos, 
tentando encontrar o espaço de tempo, mas o 
tempo que a existência te deixa é simplesmente 
o Presente.

No dia 30 de Outubro iremos celebrar o nosso 
1º aniversário e por isso a edição número 6 
será especial e teremos muitas novidades!
Não perca!
 
Obrigada por existir e fazer com que este 
projecto tenha Vida!

“Viva cada dia como se fosse morrer 
amanhã e aprenda cada coisa como se 
fosse viver para sempre.”
Mahatma Gandhi

Maria de Fátima 
Ribeiro

Directora
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Deolinda Pereira
914 462 068
deoper1967@gmail.com
blog: numeros-mágicos.blogspot.com

Avatares
AvATARES?
Sim, seres espirituais na 
experiência da materialidade.
Pergunto a mim mesma como 
explicar o que sinto; e lembro-
me do filme Avatar.
No sentido figurado, claro, 
os seres humanos são 
AVATARES. Somos essência 
espiritual que toma forma 
num corpo físico e vem a este 

planeta experienciar todas 
as coisas que nele contem. 
E são muitas coisas… e 
vivemos…, e esquecemos 
de quem somos e do nosso 
verdadeiro lar.
Depois ao longo dos 
tempos, na vivência das 
experiências boas e menos 
boas, começamos a sentir 
que nos falta “algo” e não 
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que devemos saber integrar 
a espiritualidade e a matéria. 
Para vivermos no espírito não 
é preciso afastarmo-nos do 
mundo ou ficarmos pobres de 
bens materiais.
Para isso é necessário 
aprendermos a Lei do 
Desapego:
“Eu tenho um carro para me 
deslocar, mas o carro não 
me representa; eu tenho 
uma casa para me abrigar, 
mas essa casa não me 
descreve como pessoa. Eu 
tenho uma profissão que me 
ensina a valorizar o esforço, 
a vontade, o conhecimento, 
a actividade, mas esse 
trabalho não me classifica 
como pessoa”. Nós não 
somos nada disso, somos 
essência espiritual, uma 
consciência em expansão.
Nos relacionamentos, a 
questão é a mesma. A nossa 
serenidade, paz e harmonia 
vem de dentro de cada um 
de nós. A felicidade está em 
nós. O engano é acreditarmos 
que os outros (sejam filhos, 
pais, cônjuges, etc..) é que 
nos fazem felizes ou que nos 
preenchem. E apegamo-
nos a essa ilusão, exigindo, 
mandando, e manipulando as 

pessoas à nossa volta.
Ao libertarmo-nos desses 
apegos aprendemos a 
encontrar a felicidade dentro 
do nosso coração. Ao 
sociabilizar, aprendemos a dar 
valor aos afectos, ao amor, 
ao perdão, à compreensão, à 
abertura mental; tudo isto para 
entendermos e aceitarmos o 
nosso próximo tal como ele é.
Somos espelhos uns dos 
outros; somos diferentes 
mas iguais neste caminho 
de crescimento no amor e 
sabedoria espiritual. E assim 
evoluímos enriquecendo a 
nossa essência divina de 
experiências, e vivendo na 
materialidade, elevamos 
o nosso Eu Divino para o 
regresso ao Lar.

E é no nosso dia-a-dia 
que manifestamos a 
espiritualidade, seja na 
família, no trabalho, na 
sociedade, colocando 
em prática os valores 
de sabedoria e de amor 
que os grandes Mestres 
Orientais e Ocidentais nos 
ensinaram ao longo dos 
tempos.

sabemos o que é. E quando 
isto acontece não é mais 
do que a nossa essência 
espiritual a chamar, para 
regressarmos a casa.
Então surge o medo, a 
dúvida… ir para onde?
E perguntamo-nos: “Como 
deixar tudo o que tenho e tudo 
o que quero desta vida?” Aqui 
está a questão. É neste ponto 

“…Para vivermos no espírito 
não é preciso afastarmo-nos do 
mundo ou ficarmos pobres de 
bens materiais…”
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AS cRiANçAS Índigo e 
Cristal são dotadas de grande 
sensibilidade, emotividade 
e energia expressando-a 
diferentemente e, nem 
sempre, são compreendidas 
por familiares e professores. 
Vibram em dimensões e níveis 
energéticos mais acelerados 
movimentando-se com maior 
intensidade e criatividade, 
revelando frequentemente 
agitação excessiva aos 
olhos dos que com elas 

Inclusão na sociedade 
de Crianças Índigo
e Cristal

Tereza Guerra
Extraído e adaptado do seu último 
livro “Madie, Uma Criança Índigo?”, 
publicado pela Fundação Casa Índigo

convivem e não entendem 
estes fenómenos. Como nem 
sempre as pessoas estão 
informadas e vivem desligadas 
dos fenómenos conscienciais 
pensam que elas estão 
em desequilíbrio 
diagnosticando-as com 
Sindromas de Défice de 
Atenção com ou sem 
Hiperactividade...
Mas não há nada errado com 
estas crianças, elas estão 
simplesmente expressando 
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“… não há nada errado com 
estas crianças, elas estão 
simplesmente a expressar
uma energia que flui em níveis 
mais subtis…”

uma energia que flui em níveis 
mais subtis, necessitando 
apenas aprender a canalizar 
os fluxos energéticos e não 
de ser medicadas com 
a “droga da obediência” 
(Ritalina, Concerta…) o 
que pode gerar mudanças 
de ADN provocando 
raquitismo, insónias, 
náuseas, nervosismo, dores, 
tiques, cãibras, dores nas 
articulações, cansaço, e 

outros sintomas graves… 
Os pais podem achar que 
a criança aparentemente 
melhora, mas põem em risco 
a sua qualidade de vida futura. 
Devem informar-se e protegê-
la, porque a sua destabilização 
pode apenas ser energética, 
emocional. Reparem em 
Centros Comerciais ou 
espaços muito povoados, 
carregados de energias 
negativas que transportam 

massas desequilibradas 
emocionalmente… 
Uma pessoa sensível 
pode absorvê-las como 
esponja, manifestando 
inquietação, irritação, medos, 
impulsividade, nervosismo, 
birras, pânico…O seu corpo 
energético é afectado e sente-
se atacada. É preferível que 
crianças e pessoas sensíveis 
evitarem esses locais 
fechados, sem ventilação. 
Nas escolas também existe 
todo o tipo de energias 
densas que pode afectar as 
crianças sensíveis: índigo e 
cristal, por serem sensitivas, 
possuindo capacidades 
psíquicas, telepáticas ou 
mediúnicas.
Estas maravilhosas crianças 
não necessitam medicação, 
nem ser expostas a nenhuma 
forma de exclusão, violentação 
ou discriminação mas 
apenas que as respeitem, 
amem e compreendam 
para que possam expressar 
todas as maravilhas da sua 
personalidade multifacetada, 
criativa repleta de dons 
naturais e espirituais…

Saiba mais em:
www.casa-indigo.com  
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EM PRIMEIRO lugAR, 
isso significa que de alguma 
forma através de alguma 
experiência, intuição, caminho 
ou prática, chegamos a 
convicção de que, a nível 
mais profundo e mais 
fundamental do que somos, 
nós seres humanos somos 
todos UM. Na verdade, a 
explosão de todo da vida 
é um milagre e misterioso 
e todo interconectado, 
independentemente de quão 

fragmentado e caótico ele (e 
nós!) pode parecer.
Esta realização, em 
qualquer grau que tenham 
experimentado ou intuído 
isso, nos enche de profunda 
paz e alegria e a libertação 
da tensão existencial. Alguma 
coisa muda para sempre no 
âmago de nosso ser. Mesmo 
se nós cairmos fora dele, em 
algum lugar que nunca vai 
esquecer. Reconhecemos 
que o nosso senso de auto-
individual é sinônimo de algo 
inconcebivelmente vasto e 
imensurável BOA apenas 
como a onda é um com o 
oceano. Nós poderíamos 
chamar isso a realização do 
Ser - no saber de ser Uno 
com o mistério transcendente 
eterna por trás de tudo. O 
Buda chamou-a de “Nirvana” 
eo popular contemporânea 
sábio Eckhart Tolle chama o 
“Poder do Agora”. 
Então, uma outra maneira de 
formulação é que tomamos 
consciência de que quem, 
em última análise não é um 
indivíduo separado, com 
uma história pessoal distinta 
e cultural, mas a própria 

Que significa
Evolução Consciente?

Pete Bampton
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Consciência sem limites.
No reino do puramente 
transcendente Consciência 
é absolutamente plena, 
completa e nunca muda. É 
a realização desta verdade 
que tem sido tradicionalmente 
chamado Iluminismo. É 
a liberdade do mundo e 
a mente. A partir desta 
dimensão da vida, todo o 
Universo é simplesmente 
um assunto relativa, um jogo 
divino sem qualquer propósito 
inerente. Alguns grandes 
sábios têm mesmo ido tão 
longe como dizer que tudo 
é ilusão. Assim, os sábios, e 
os monges e monjas depois 
deles, foi para a montanha ou 
o mosteiro ou ashram para 
buscar união no Grande Além 
... Céu ou Nirvana.
Mas há outra face para a 
Consciência ou Iluminismo 
(apesar de eu não gostar 
de usar este termo) que 
tem a ver com o mundo da 
forma, da criação, do que 
você e eu, como andar, falar, 
individuado, encarnado seres 
humanos. Porque no mundo 
da forma, tempo e tornando-
se, a Consciência evolui. 
E, portanto, o significado e 

expressão de realização ou 
iluminação evolui à medida 
que evoluímos.
Alguns vão dizer que é heresia 
ou ridículo ... “Como pode 
Iluminação ou Consciência ou 
Deus evoluir?
Como pode uma coisa 
qualquer, que é atemporal e 
transcendente desenvolver? 
Está perdido apenas em sua 
mente e todos que e relativa, 
e irreal produções de tempo 
...”
Bem, pode e deve evoluir, 
porque a fonte de que todos 
nós estamos não só a perfeita 
paz de Consciência não-
manifesto, é o fogo criativo 
da Consciência manifesta 
em todos os seus gloriosos 
polaridade e multiplicidade 
caótica e que, como sabemos 
agora, tem tomadas saltos 
quânticos do Big Bang de 
pura Energia, a Matéria, 
a Vida, à Mente em um 
processo estupendo da 
evolução cósmica.
Assim, porque decide a 
Consciência transcendente, 
ou a “Mente de Deus”, a criar 
um Universo em evolução?  
Só para que pudéssemos ir 
o nosso caminho, mais de 

“… o significado e expressão de 
realização ou iluminação evolui 
à medida que evoluímos.”



13

ESPAÇO ABERTO . REVISTA ALTERNATIVA . #5

SETEMBRO // OUTUBRO ‘11

14 bilhões de anos desde 
uma ameba, a dinossauro,  a 
chimpanzé, para a eventual 
realização em forma humana 
que todo o processo que 
produziu nós é uma grande 
ilusão sem propósito algum, a 
única maneira de encontrar a 
liberdade espiritual é para sair 
daqui?
Acho que não.

No tempo de Buda e os 
sábios antigos, quando a 
natureza da vida foi pensado 
para ser cíclico e, portanto, 
“sofrimento”, que pode ter 
sido maior e, portanto, mais 
libertadora, a verdade. Mas, 
no século 21, com tudo o 
que sabemos agora sobre 
a inteligência e a direção 
que está a conduzir todo o 
processo de criação, essa 
postura, em última análise 
representa o niilismo. Por 
quê? Porque é o abandono 
da própria força criadora 
que nos moldou, através de 
eons de tentativa e erro, até 
o ponto onde nós podemos 
agora, finalmente, assumir 
a responsabilidade pela 
continuidade do processo.

Que processo? O processo 
de Evolução Divino!

O que isso significa?
Isso significa que, talvez, o 
Homo sapiens não é o ponto 
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Acha que estamos a entrar numa nova era em que as 
actuais formas de espiritualidade, a filosofia e activismo 
são insuficientes para enfrentar o desafio evolucionário dos 
nossos tempos?

Tem uma paixão grande de despertar a plenitude da sua 
energia e potencial como ser humano?

Está a procurar uma libertação que transcende em muito os 
seus desejos e medos pessoais?

Está a olhar para a comunhão, conexão e propósito?

Junte-se a Pete Bampton para o curso Evolução da 
Consciência, no Porto, em Outubro de 2011.

http://awakenedlifeproject.org/events/curso-evolucao-da-
consciencia/

final, mas que talvez nós 
estamos apenas a começar!
Assim, a “evolução 
consciente” significa 
que temos consciência, 
em qualquer grau, que 
somos UM e não o ego 
separado. Mas não temos 
escolhido para descansar 
em nossa espiritualidade ou 
“transcendência do mundo”. 
Temos consciência que a 
nossa auto individualizada, 
fundamentalmente quando 
libertou das garras do ego, 
está aqui como ser um 
agente de um processo 
vasto e criativo da Evolução 
Divino que se preocupa 
profundamente com a 
actualizar de nosso potencial 
aqui no planeta Terra.
Outra forma muito directa 
para chegar ao mesmo lugar 
é simplesmente deixar no 
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fato de que estamos a viver 
um momento de crise sem 
precedentes evolucionários. 
E se olhar profundamente, 
veremos que a crise é uma da 
consciência. Por quê? Porque 
é um facto inegável que a 
grande maioria dos seres 
humanos são incorporados 
na consciência do ego e 
motivada por interesses 
próprios e é isso que é a 
causa de todos os nossos 
“problemas”, desde o pessoal 
ao global.
Uma vez que vamos deixar 
isso em que começamos a 
receber um sinal: Evolve or 
Die! A evolução consciente 

significa simplesmente que 
somos um receptor para o 
sinal (ou seja, não na tentativa 
de evitar a verdade) e um está 
empenhado em mudar. Mudar 
o quê? Uma mudança de 
consciência. O que significa 
ver e experimentar a si 
mesmo, não como uma mera 
personalidade independente 
vivendo “minha” vida, mas 
como a Vida Um que queira 
evoluir de modo que uma vida 
vai acordar e se manifestar 
na Terra. E que por sua vez, 
resultará automaticamente 
em uma mudança positiva 
em ações, as relações e, 
consequentemente, do 

mundo. Que mais se pode 
fazer qualquer um de nós do 
que isso? O propósito maior 
poderia haver para a vida 
humana?

Portanto, a evolução 
consciente é a descoberta 
de que a liberdade espiritual 
já não é encontrada apenas 
no bem-aventurança do Ser 
atemporal, é encontrado 
também na urgência êxtase 
da evolução. E é o abraço 
sincero dos últimos, que é tão 
essencial para qualquer coisa 
(inclusive nós!) vai realmente 
mudar para melhor.
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EA - Quando surgiu a 
associação Portuguesa de 
Reiki?
A associação começou a ser 
planeada a 22 de Maio de 
2008 e foi constituída a 2 de 
Outubro de 2008.

Quais as necessidades que 
suscitaram o surgimento 
da associação?
Antes de mais a necessidade 
de divulgar a terapêutica e 
filosofia do Reiki, como terapia 
complementar que pode 
servir o cidadão. Mas também 
sentimos as necessidades de 
formação e orientação dos 
terapeutas. Logo desde o início 
foram definidos três propósitos: 
apoio de terapeutas; apoio 
de praticantes; apoio de 
formadores. É nosso intuito criar 
um código deontológico que 
auto-regule a prática de Reiki. 
O carácter social manifesta-
se através do voluntariado. 
pois consideramos que o reiki 
pode contribuir para o bem 
estar e a qualidade de vida do 
cidadão. Neste sentido tem 
sido também contempladas 
parcerias com instituições de 
saúde.

Relativamente à formação 
de terapeutas, de que 
forma orientam a vossa 
actividade?
Começámos a dar cursos 
preparatórios para reikianos 

Entrevista com o presidente da Associação 
Portuguesa de Reiki - Monte Kurama,
Dr. João Magalhães

//  ENTREVISTA  //

que tenham pelo menos o 
nível 2 e queiram perceber 
como fazer uma sessão 
terapêutica. Mesmo 
terapeutas profissionais 
poderão reavaliar as suas 
competências. Temos por 
exemplo, um exercício de 
preenchimento de ficha de 
paciente e respectiva sessão 
terapêutica que obriga os 
terapeutas a serem colocados 
perante uma situação prática. 

Pretendem ajudar 
os terapeutas a criar 
instrumentos de trabalho, 
é isso?
Exactamente. O curso para 
terapeutas é dividido em 
8 módulos com técnicas 
terapêuticas e outras técnicas 
complementares de formação 
na área de atendimento ao 
cliente e como determinar uma 
sessão logo desde o início.
 
O Reiki como terapia 
complementar, já tem 
alguma legislação?
Não, o que estamos neste 
momento a fazer é a tentar 
credibilizar e a normatizar 
esta terapia. Aliás já 
implementámos uma norma 
com a determinação das 
competências do terapeuta 
que são ao todo 28. Sendo 
que 10 são ao nível psico-
motor. Esta norma avalia as 
competências do terapeuta – 

NPTCR-01– “Norma da prática 
da terapêutica complementar 
Reiki a clientes/utentes”.
 
É de louvar que haja quem 
supervisione e acredite a 
actividade do terapeuta 
de reiki. Sabemos que tem 
surgido muitos terapeutas 
de reiki e entre estes, 
alguns com critérios um 
pouco duvidosos. Para 
um terapeuta se inscrever 
na associação o que deve 
fazer?
Através do nosso site – www. 
associacaoportuguesadereiki.
com – o terapeuta poderá 
aceder ao link que possibilita a 
sua inscrição.
 
E, quais os requisitos? 
Basta apresentar-se como 
praticante de Reiki com o 
primeiro nível, ou qualquer 
outro. Serve a formação de 
qualquer escola ou corrente 
filosófica, o nosso intuito é 
unificar escolas, mestres e 
terapeutas, porque a energia 
de cura é universal.
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A Agenda é o Amor do Coração!
A Agenda é Deus em acção...

Energia de paz, “em jeito de oração!” 
Em tempos de disputa, Ela faz a união!

Plano divino, Nesta realidade manifestada...
Um ombro amigo, Numa estrada desassossegada!

Quebra limites, Expande a consciência...
O seu segredo é o amor, Brilhando em pura magnificiência!

Expressão de quem acredita, Expressão de quem não impõe...
Uma brisa de vida, No coração do irmão!

O Cosmos rejubila, Com tanta dedicação...
Mãe Gaia assimila, Esta energia de renovação!
A ti te agradecemos, O Amor e o Carinho!

E com o olhar nas estrelas dizemos:
Fátima este é o Caminho!

 
(Bruno Moura)

###

A Agenda!

Surgiste num horizonte de nuvens,
iluminada pelo sol da primavera.

 Fincaste pé em terra firme e abriste
teu coração ao luar de Agosto.

 Transpor barreiras foi o teu lema, 
certa de que um novo dia tinha chegado.

 Deste voz ao sonho de muitos e trouxeste esperança,
aonde habitava a tristeza.

 Propões, a alternativa, a mudança,
o encontro com o ser, com a natureza,
com o Divino que há em cada um de nós.

 Falas de amor, com amor…
Desafias as nossas almas, 

e ajudas no desabrochar dos nossos corações.

(Helena Guerra)
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Dê a si próprio
um presente!
Surpreenda-se com a possibilidade de recomeçar!

Céu Gomes
Psicóloga /psicoterapeuta
www.psihome.net
914 023 976

O MuNDO em que vivemos 
é agitado e cria em nós a 
constante necessidade de 
atingir objectivos, de ter novas 
experiências, de saber sempre 
mais. 
Nas cidades mais pequenas 
ou nas aldeias, as horas 
passam mais devagar e 
parece haver tempo para 
desfrutar das pequenas 
grandes coisas. Sem 
televisão por cabo ou centros 
comerciais, as pessoas 
encontram-se nas ruas ou em 
lugares comuns e alimentam 
uma rede social de contactos 
pessoais, que lhes permitem 
estar mais perto da essência 
humana.
Confesso que me fascinam 
as grandes cidades, com o 
seu movimento e diversidade 
cultural que as caracteriza, 
porém, aprecio também 

a possibilidade de recolhimento, que cada um de nós pode 
encontrar nas imediações das cidades. Seja numa casa térrea 
e solarenga, seja num apartamento pequeno nos 
subúrbios.

A introspecção e o recolhimento, 
que nos podem conduzir à 
paz de espírito, podem ser 
encontrados em qualquer 
lugar, pois residem 
dentro de nós.

Assim, quer se 
encontre no campo 
ou na cidade, 
desafio-o a 
desligar a televisão 
e o computador, 
interrompendo 
assim, 
temporariamente, 
o contacto 
directo com o 
mundo, para 
mergulhar numa 
experiência que é 
totalmente segura 
e que pode levá-lo 
a um salto qualitativo 
de aprofundamento do 
seu ser. 
Talvez já tenha estado, 
alguma vez, próximo de uma 
situação limite. Ou seja, envolvido 
num momento que julgou ser o 
último da sua vida. Ou talvez, tal não 
tenha sucedido.
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De qualquer forma, o que agora lhe proponho 
é que use a sua imaginação. Este exercício 
baseia-se no pressuposto de que o cérebro 
humano acredita naquilo que lhe apresentamos 
como verdadeiro, e é suportado pela 
neurolinguística. 
Confortavelmente sentado e em total 
segurança, peço-lhe então que se imagine 
no interior de um avião, que, contrariando as 
estatísticas, está em risco de queda iminente. 
A observação das expressões faciais da 
tripulação, permitem-lhe perceber que a 
situação é grave. Os passageiros estão 
igualmente apreensivos e há quem tenha 

começado a chorar. Nesse momento, tem 
consciência de que poderá ter pouco 

tempo de vida e há um turbilhão de 
pensamentos que o invadem…

Já não fala com a sua mãe 
há alguns anos, pois o 

desentendimento que 
tiveram afastou-o/a 

dela. Quando foi que 
disse pela última 
vez ao seu marido/
mulher o que sente 
por ele/ela? Tem 
sido o pai ou 
mãe que deseja 
ser? Agora, em 
perspectiva, a 
opção pela área 
das artes, que 
a sua filha fez, 
até parece nem 

ser algo assim 
tão grave. E lá na 

empresa, será que 
tem sido o chefe que 

gostaria de ser? 
Aproveite para repensar 

a sua vida, pois não é certo 
que tenha uma segunda 

oportunidade para ser feliz. 
Sempre que necessário, poderá 

regressar a este momento, que poderá 
ser uma bússola na sua vida. Poderá voltar 

à situação limite, sempre que 
estiver insatisfeito consigo 
ou com a vida. Esta viagem, 
permite colocar o foco no que 
é realmente importante para si.

Raramente nos 
confrontamos com uma 
situação como esta, o que 
significa que vivemos de 
acordo com o pressuposto 
de que somos imortais. Tal 
pode ser positivo, se nos 
mantivermos conscientes 
dos tesouros que temos na 
nossa vida. Porém, depressa 
nos habituamos a algo que 
inicialmente considerávamos 
especial e que ao longo do 
tempo, deixamos que perca 
o seu brilho.

Se procurarmos retirar 
da nossa vida a energia 
negativa, que implica, por 
vezes, abdicar de querer 
estar certo, para querer 
estar feliz, evitando que o 
nosso ego controle aquilo 
que é desnecessário; se 
gastarmos a melhor garrafa 
de vinho que temos em casa 
e vestirmos a melhor peça 
de roupa, quando sentimos 
que é o momento para o 
fazer, se telefonarmos àquela 
pessoa que adoramos, mas 
que tardamos em perdoar, 
estaremos a viver de acordo 
com o que desejamos, em 
vez de adiar constantemente 
aquilo que nos pode fazer 
felizes.
Dê a si próprio um presente 
e surpreenda-se com a 
possibilidade de recomeçar! 
Aceita o desafio?
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Nova Era
ATRIBuI-SE a André Malraux 
a afirmação de que “o século 
XXI será religioso ou não será”. 
Embora o próprio o tenha 
negado, a frase reflectia um 
certo mal-estar existencial 
que se instalara no mundo 
ocidental, materialista e ego 
centrado, com a perda de 
sentido da existência humana. 
Na verdade, já ninguém sabe 
responder com confiança e 

convicção às três questões 
fundamentais da vida humana: 
“Quem somos, donde vimos, 
para onde vamos?”
Para Malraux, só a 
religião seria capaz de 
redimir uma humanidade 
desnorteada, sem referências 
transcendentais, para a qual 
a vida se tornou numa mera 
combinação alienante de 
“consumir e gozar”.

José Aleixo Caldas
938 330 533
2263josecaldas2263@gmail.com
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Mas talvez Malraux 
necessitasse de redefinir a sua 
afirmação.

É que também a religião 
se revela uma estrutura 
alienante e totalitária que 
não oferece qualquer tipo 
de resposta ou redenção 
que não assente no medo 
e na submissão a um Deus 
caprichoso e injusto.

É verdade que, no tempo 
presente, não se vislumbram 
grandes saídas para a tenaz 
ideológica que aperta a 
sociedade: de um lado, 
a pinça da ganância e do 
lucro, aninhada na área 
dos negócios e da banca, 
que encara a existência 
como um estado amoral 
de pura competição, 
sem consideração pelas 
consequências na vida 
pessoal e familiar; do outro, 
a pinça da permissividade 
e da condescendência, 
aninhada nas áreas social 
e pedagógica, que se 
especializou em branquear 
todo o tipo de vícios de 
carácter e de comportamento, 
reduzindo-os a meros 

“problemas psicológicos”, 
formas mais autênticas de 
“expressão pessoal” ou 
atribuindo-os a vagas “causas 
sociais”. Isto é, no limite, 
seríamos todos inimputáveis, 
sujeitos de direitos infinitos 
e responsabilidades nulas. 
Estas duas pinças da tenaz 
moderna, embora pareçam 
muito diferentes, na verdade, 
assentam numa mesma forma 
de encarar o homem - um 
ego libertino e caprichoso - e 
a natureza - uma estrutura 
puramente material que existe 
para servir a humanidade, que 
a pode e deve explorar em 
benefício próprio -. Como sair 
então daqui?

Se aceitarmos que uma Nova 
Era sucederá à actual Velha 
Era, ela deverá repensar de 
modo radical a relação da 
humanidade com o todo. O 
ser humano terá de deixar 
de ser visto como algo de 
diferente e superior à Natureza 
e terá de ser encarado como 
sua parte integrante, que com 
ela deve conviver utilizando 
como guia a noção moderna 
de “ecossistema” – um 
conjunto de comunidades 

que vivem e interagem em 
equilíbrio e harmonia. E estas 
serão as suas palavras-chave: 
equilíbrio e harmonia.

O equilíbrio significa que 
nenhum ser ou comunidade 
se imporão às demais, 
numa atitude de abuso e 
exploração e que nenhum 
desperdício será tolerado. A 
harmonia significa que o bem 
comum será o valor central de 
qualquer comunidade e que 
se, por um lado, a liberdade 
e a esfera de acção de cada 
ser deverão contribuir para 
esse bem comum, por outro, 
este mesmo bem comum não 
poderá por em causa o direito 
de cada ser viver de acordo 
com a sua natureza e realizar 
as acções que lhe competem. 

A Harmonia e o Equilíbrio 
são as duas grandes 
forças - motriz do universo 
e todo o sofrimento que 
aflige, desde há muito, 
a humanidade se deve 
ao desprezo a que foram 
votadas. 

Quando esse curso se 
inverter, a Nova Era chegará.

“O ser humano terá de deixar de ser visto como algo de 
diferente e superior à Natureza e terá de ser encarado 
como sua parte integrante…”
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QuEM TENHA AlguMA vez 
contactado com um animal 
nestas condições, nunca 
mais o esquecerá, tal  é a 
capacidade de empatia com 
que ele nos atrai em busca 
de ajuda.

Tal sentimento surge-nos 
de maneira espontânea, 
qualquer que seja o nosso 
envolvimento mais ou menos 
directo com estes nossos 
companheiros de Vida.
Logo se engendram mil e 
um processos para angariar 
recursos, os quais, como 
calculam, se se recorrer 
apenas aos procedimentos 
correntes da Medicina 
Veterinária vigente, podem 
ultrapassar largos milhares de 
euros, para muitas vezes, não 
se conseguir mais do que 
resultados mediocres.
A verdade, porém, é que 
desde a publicação por uma 
revista profissional americana 
do mais alto prestígio 
internacional, Journal of 
American Veterinary Medical 
Association, de Julho de 
2010 de um minucioso 
trabalho de investigação  
dos Prof.Drs. Stelio Pacca 
Luna, Jean Joaquim et al. 
comparando o tratamento de 
Hérnias discais Caninas (com 
mais de 48h.) com recurso a 
Cirurgia ou Acupunctura, que 

comprovou cientificamente, 
o que há milhares de anos 
se sabe da prática diária de 
tratamentos acupuncturais 
em Animais e Humanos, 
ou seja, os benefícios na 
recuperação do paciente 
são mais rápidos, mais 
duradouros, com uma mais 
elevada percentagem de 
Curas, utilizando apenas a 
Acupunctura.
Sendo, como se calcula, 
obtidos de uma forma, 
mais Amiga do paciente, 
muito mais económica, com 
menor impacto ambiental na 
produção de Carbono para a  
Biosfera.        
Felizmente, há  já vários 
anos, pratico e recomendo 
na Clínica Veterinária 
das Antas do Porto e na 
nossa filial dos Carvalhos 
em V.N.Gaia, (depois de 
formação especializada, 
pós graduada e estágio em 
S. Paulo, com os referidos 
investigadores), esta salutar 
abordagem terapêutica para 
as Hérnias Discais, com os 
melhores resultados, para a 
contagiante alegria dos donos 
e claro reconhecimento por 
parte dos pobres animais 
atingidos por estas e muitas 
outras patologias sem cura 
verdadeira à luz da Medicina 
Clássica Ocidental.

Animais
paralisados
Abordagem Terapêutica Acupunctural Biológica

Américo Moreira, Dr.
Director Clínico da Clínica 
Veterinária das Antas
Director Científico da SUNSIMIAO 
MEDICAL ARTS – Instituto para a 
Formação em Medicinas Naturais

“…os benefícios 
na recuperação 
do paciente são 
mais rápidos, mais 
duradouros, com 
uma mais elevada 
percentagem de 
Curas, utilizando 
apenas a 
Acupunctura…”
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BuSCAMOS 
incessantemente a felicidade, 
apaixonámo-nos, desiludimo-
nos, odiámos, irritámo-nos, 
uma vez e outra e outra. 
Vivemos numa montanha 
russa de emoções que tantas 
vezes nos roubam a paz 
interior. Porquê? Aprendemos 
técnicas, fazemos 
visualizações, colocámos a lei 
da atracção em “prática” mas 
parece que nada funciona. 
Porquê?
Há várias razões: 
·  A auto-sabotagem é 
frequente. Interiormente não 
acreditamos nos nossos 
sonhos, no que somos 
capazes, no nosso potencial 
divino

·  O ego que quer ter razão a 
custo da própria felicidade. 

·  Colocarmos a nossa 
felicidade em bens materiais, 
etc.

Poderia mencionar muitas 
mais razões, mas o objectivo 
é simplificar e não ficar 
perdida nos enredos mentais. 
A razão principal da nossa 
infelicidade são as memórias 
que bloqueiam os nossos 
relacionamentos e impedem 
que os milagres aconteçam 
na nossa vida. Quando 
deixamos de lado a tagarelice 
mental, restabelecemos o elo 
com o Divino. Como é que o 

podemos fazer? Através do 
Ho’oponopono, que significa 
“tornar certo” ou “corrigir um 
erro” na língua original dos 
havaianos. O Ho’oponopono 
Identidade Própria é um 
processo de comunicação 
com a Divindade desenvolvido 
pela Dra. Kahuna Simeona 
que o ensinou ao Dr. 
Ihaleakala Hew Len. 
Ao fazer H’oponopono, 
pedimos à Divindade para 
limpar, purificar a origem 
dos problemas que são as 
memórias e assim neutralizar 
a energia associada a 
determinada pessoa, lugar 

Ho’oponopono: o encontro 
íntimo com a felicidade

Isabel Costa
Naturologista e Palestrante
www.alquimiaalimentar.com
isacosta@netcabo.pt 
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ou coisa. Desta forma dentro 
de nós, o espaço limpo 
é preenchido pela luz e 
inspiração da Divindade. 
No Ho’oponopono não é 
importante saber o porquê do 
problema, quem é o culpado 
ou reviver o sofrimento. No 
momento em que sentimos 
desconforto em relação 
a alguma pessoa, lugar, 
acontecimento, podemos 
iniciar o processo de limpeza 
dizendo: “Divindade limpa em 
mim as memórias que me 
fazem vivenciar este problema. 
Sinto muito. Perdoa-me. Eu 
amo-te. Eu sou grata.” Nestas 

últimas podemos apenas 
destacar a que nos toca mais 
no momento.

Sinto muito: às vezes 
fazemos ou dizemos o que 
não queremos e o nosso 
subconsciente e ADN 
absorvem esta informação 
que bloqueia a energia 
divina. Ao dizer sinto muito, 
reconhecemos que algo 
penetrou no nosso sistema 
corpo/mente e queremos o 
perdão interior pelo o que 
aquilo nos trouxe.

Perdoa-me: nós julgámo-
nos a nós mesmos. Que a 
Divindade me ajude a perdoar-
me a mim mesmo e libertar o 
amor incondicional dentro de 
mim. Deus não nos julga, mas 
nós carregámos mágoas e 
ressentimentos que precisam 
ser perdoados dentro de nós.

Eu amo-te: transmuta a 
energia bloqueada (que é a 
causa do problema), e liberta 
o amor incondicional por mim 
e pela energia divina em mim 
e pela essência divina em tido 
o que me antecede e está 
além de mim.

Sou grata: por me permitir 
perdoar a mim própria. Grata é 
energia divina em mim e por a 
solução já estar cá. Expressão 
de gratidão e fé de que tudo 
será resolvido para o bem 
maior de todos os envolvidos.

Para fazer este processo, 
basta uma pessoa: eu. O 
que eu vejo de errado nos 
outros também está em mim, 
porque nós somos todos Um, 
portanto quando um se cura, 
curam-se todos. Quando eu 
melhoro, o mundo melhora. 
A questão fundamental é: 
estou pronta para assumir 
responsabilidade? Quero 
assumir responsabilidade 
ou quero continuar a ser 
vitima das “situações 
exteriores”? Bem, se quero 
ser feliz, nunca o serei como 
vítima, mas quando tomo 
responsabilidade todas as 
perspectivas mudam. 
Podemos pensar nestas 
frases ao longo de todo o dia 
em todas as circunstâncias 
que se nos apresentam e ter 
uma atitude mais vibrante de 
compreensão para tudo o que 
se manifesta. Embora, não 
seja agradável, é quando as 

Ser 100% responsável é uma 
jornada difícil, porque estamos 
sempre à procura de um culpado e 
não percebemos que a origem do 
problema está sempre dentro de nós. 
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memórias se manifestam que 
temos oportunidade de as 
limpar, caso contrário mantêm-
se a minar a nossa vida e 
impedir a nossa paz interior e 
felicidade. Por isso podemos 
dizer “Eu amo-vos memórias! 
Sou grata pela oportunidade 
de vos libertar” e ver o que 
acontece no nosso interior. De 
certeza que a Divindade sorri 

em nós nesse momento.
Em situações mais difíceis, 
também podemos fazer a 
Oração ensinada pela Dra. 
Simeona: “Divino Criador, 
pai, mãe, filho em um…
Se eu, a minha família, os 
meus familiares, os meus 
antepassados, ofendemos 
a sua família, parentes 
e antepassados em 

pensamentos, palavras e 
acções do inicio da nossa 
criação até ao presente, 
pedimos o seu perdão….
deixe isto limpar, purificar, 
libertar, cortar todas as 
memórias, bloqueios, energias 
e vibrações negativas e 
transmute estas energias 
indesejáveis em pura luz…
assim está feito.”
Todos nós compartilhámos 
as mesmas memórias e 
ao serem neutralizadas em 
nós, também o são nas 
outras pessoas. Portanto a 
necessidade de convencer, 
justificar, converter, curar o 
próximo são jogos mentais 
da Mente Consciente que 
quer controlar resultados. Ser 
100% responsável é uma 
jornada difícil, porque estamos 
sempre à procura de um 
culpado e não percebemos 
que a origem do problema 
está sempre dentro de nós. 
O Ho’oponopono é simples, 
confia, entrega ao cuidado 
da Divindade e encontrámos 
a tão desejada paz no nosso 
interior e o Divino é perfeito 
no seu trabalho e depois das 
memórias limpas, podemos 
encontrar quem a Divindade 
criou – um ser puro de 
coração.
Eu sou muito grata!
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Bruno Moura
918 855 258

De alma
para alma

TODOS OS SERES que se apresentam 
em nossas vidas têm um papel valioso 
na caminhada de evolução rumo a nossa 
Essência Divina. Todos sem excepção! 
Poderemos ter ou não a consciência desse 
facto, mas a verdade é que a experiência com 
cada pessoa tem um propósito divino que nos 
irá permitir subir degraus nesta longa e bela 
jornada que é a vida na 3ª dimensão.
Porém, e falando da minha própria experiência, 
há aqueles seres que se sobressaem, que 
adquirem um papel crucial e indispensável no 
desempenho e desenvolvimento do nosso 
Plano Divino.
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Quando observo as pessoas 
mais próximas a mim fico 
encantado com a beleza 
da comunhão das nossas 
almas. Vem-me sempre 
a mente a imagem dos 
acordos de Luz feitos de alma 
para alma antes processo 
de encarnação, acordos 
realizados num estado de 
Amor Incondicional, livres do 
esquecimento a que todos 
somos sujeitos quando aqui 
“aterramos”.
Esta visão, esta expansão de 
consciência, tem-me permitido 
ver os relacionamentos 
de uma perspectiva 
completamente diferente, 
com mais amor, com mais 
compreensão e acima de tudo 
com mais aceitação.
Este abrir do coração, esta 
pequena compreensão 
de mais um processo das 
nossas almas é para mim a 
base para que a eterna frase 
dita por Jeshua comece a ser 
uma realidade nas nossas 
vidas:

“Amai os vossos 
inimigos…”

Se a nossa consciência 
conseguir integrar em si esta 
compreensão começaremos 
a sorrir, a compreender e 
a amar aqueles que nos 
dificultam a vida, aqueles com 

quem temos dificuldade em 
lidar e muitas vezes culpamos 
pelo nosso sofrimento e 
desgosto.
É um passo maravilhoso para 
que iniciemos o processo de 
enxergar a Essência Divina 
em qualquer forma de vida 
que cruze o nosso caminho!
Nem é necessário tentar 
compreender o porquê da 
presença destas pessoas 
no nosso dia-a-dia, basta 
mantermos no coração a 
visão da nossa alma com a 
alma dessa pessoa, nesse 
estado puro e cristalino, 
dizendo uma a outra:

“EU TE AMO!
E peço-te que faças 
todos os esforços para te 
lembrares disso quando 
estivermos juntas no mar 
do esquecimento e do 
sofrimento…”

É o suficiente! É o suficiente 
para dissipar o rancor, o ódio, 
a ira que possamos ter por 
alguém!

É o suficiente para 
compreendermos que nem 
todos temos a mesma 
evolução espiritual e nem 
todos compreendemos as 
coisas da mesma maneira, 
que nem todos sabem o que 
é a Luz e por isso sofrem 
neste mundo de ilusões e 
mentiras.
É o suficiente para sabermos 
que nesse estado todos 
somos um mas que a 
densidade da matéria 
nos mantém na ilusão da 
separação.
Amar não se torna assim 
tão difícil quando temos a 
visão de como as coisas 
realmente são! Uma boa 
dose de entendimento sobre 
o funcionamento deste 
maravilhoso processo faz a 
diferença toda nesta época 
onde amar se torna cada vez 
mais essencial…
E agradecemos por nos 
ser permitido receber estas 
informações dos nossos 
irmãos de Luz!
Namasté

Amar não se torna assim tão difícil 
quando temos a visão de como as 
coisas realmente são!
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#4 . ESPAÇO ABERTO . AGENDA ALTERNATIVA DO PORTO

Concerto Interactivo 
Cura Xamânica - Maracas - Tambor Xamânico - Voz

11 Set. | 17h/19h | Coimbra
19 Set. | 19h30/21h30 | Porto

26 Set. | 19h30/21h30 | Zona do Porto

Formação em Xamanismo Essencial 2011
17 Set. | Coimbra – 23 Out. | Zona do Porto

Retiro Xamânico 
Mitos e Arquétipos Universais

23, 24 e 25 de Set. | Alto Minho (cerca de 1 hora do Porto)

Formação em Desenvolvimento Humano
- Encontro e Felicidade®

27 de Set.
Conferência - 18h00

Alto Minho (cerca de 1 hora do Porto)
Apresentação da Formação

Início da Formação 2011/2012
 22 de Out. | Alto Minho (cerca de 1 hora do Porto)
1º Workshop da Formação Encontro e Felicidade ®

Desenvolvimento Humano e terapia Iniciática
O Natural, o simples e o Belo do Conhecimento

das Tradições de Sabedoria Ancestrais

Abordagem transdisciplinar no acompanhamento individual e de grupo

Para marcar as sessões individuais “consultas”, saber detalhes da agenda, actividades e inscrições, utilize os contactos

Sessões individuais Porto – Alto Minho • Terapia Iniciática com Cura Xamânica
Aconselhamento Astrológico

O Desenvolvimento Humano integra por um 
lado a abertura a todas as dimensões da 
realidade, a transpessoalidade, e por outro 
uma integração e vivência dessas dimensões, 
nesta dimensão da vida na realidade habitual. 
A realidade diziam os antigos e dizem hoje 
os físicos quânticos é sistémica, em que se 
interconectam diferentes níveis de energia, em 
frequências vibratórias diferentes.
Desenvolvimento Humano é a vivência da 
dimensão espiritual, na realidade material 
dual, desenvolver-se humanamente é poder 
transcender a dualidade e assim viver num 
estado de plena felicidade. Ninguém necessite 
de se desenvolver espiritualmente, o Espírito 
existe e é o nosso desenvolvimento, tornando-

nos verdadeiramente Humanos, que faz com 
que vivamos também essa dimensão.
Viver a espiritualidade não é só acreditar ou 
contactar com conhecimentos e técnicas que 
nos permitem experienciar e reconhecer essa 
dimensão. Como vivê-la no dia a dia?
Mas como vivê-la no dia a dia, se ainda os 
nossos comportamentos estão impregnados 
de registos e memórias baseados numa 
velha visão, se à nossa volta ainda o velho 
ainda existe, se muitas das abordagens que 
nos são apresentadas, nos apresentam 
essa espiritualidade assente em filosofias 
ultrapassadas e desligadas da realidade da 
vida?

Criar raízes na Terra
e voar no Espaço Ilimitado 
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E&4E – Centro Transdisciplinar de Pesquisa, Estudos e Experiências da Consciência 

                                             INSCRIÇÕES – 915 486 254         www.ee4elementos.com 

Como deixar de viver os valores da Cultura de 
Guerra para viver os da Cultura de Paz, esta é a 
grande questão?
Tornar-se Ser Humano é viver espírito e matéria 
sem separação e integrar a nível pessoal, 
relacional e ambiental conhecimentos, atitudes 
e comportamentos que nascem da consciência 
destas três ecologias fundamentais, à 
realização Humana e à Cultura de Paz.

A Formação Encontro e Felicidade® e a 
Formação em Xamanismo Essencial®, são 
as minhas propostas, que permitem abrir 
um caminho à realização humana, fazer um 
processo de individuação consciente para ser 
uma Mulher ou um Homem, no verdadeiro 
sentido, Ser Humano em Paz, que quer dizer 
Ser Humano Inteiro.
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DoEnçAS qUE PoDEM 
SURgIR qUAnDo o 
InTESTIno não ESTá EM 
boM ESTADo  

Segundo o Dr. Shinya, se 
no interior do intestino há 
acumulo de fezes, inúmeros 
componentes químicos e 
cancerígenos começam 
a surgir. Se o ambiente 
interno do intestino se tornar 
desfavorável, surgem: 
· o pólipo e o cancro
 elementos que são 
absorvidos pelo sangue e 
circulam pelo organismo.
·  possibilidade de se contrair 

A saúde do intestino
[Parte 2]

cancro da mama ou 
próstata.

·  cancro pulmonar, doenças 
cardiovasculares, 
arteriosclerose e pressão 
alta.

Têm tendência a estas 
doenças, pessoas que 
consomem muita carne e 
lacticínios, pois tudo está 
relacionado.
Se bebermos bebidas que 
não devemos, podemos 
ter diabetes e a gota (este 
problema também é causado 
pelo mau funcionamento 
dos rins. As toxinas que se 

Sandra Pereira
934 213 009

Pilares da saúde | Despertar para novos horizontes 
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formam no intestino, são 
absorvidas pelo sangue e 
chegam ao fígado. O fígado 
precisa quebrar esses 
componentes e começa 
a trabalhar intensamente. 
Tamanho esforço resulta no 
enfraquecimento do fígado. 
Pessoas que consomem 
muitos derivados de leite 
costumam ter reacções 
alérgicas, está em crer que a 
dermatite também é um tipo 
de alergia. Também eczemas 
e reumatismos podem surgir 
agregados a essas doenças.  
Assim, todas as doenças 
surgem pelo consumo 

excessivo de proteínas 
animais e o intestino fica 
muito sujo. 
Quando o ambiente do 
intestino se deteriora, a 
maioria das doenças podem 
surgir. O que ele aconselha 
é tomar diariamente 3 litros 
de água alcalina, não comer 
proteína animal (carne e 
lacticínios) nem gorduras. 
O que importa salientar é 
que se as pessoas não 
consumirem cereais, arroz 
integral, verduras, frutas 
e algas marinhas em 
abundância, estarão expostas 
a estas doenças. A título de 

“… estilo de 
vida e hábitos de 
dieta saudável 
são primordiais 
para uma saúde 
de qualidade e 
longevidade.”

CURSOS:
Reiki, Numerologia, Radiestesia, Tarot, Atma Kriya Yoga,

Om Healing, Simply Meditation, Ho ponopono.
•

MEDITAÇÕES:
Chama Violeta, Arcanjo gabriel.

•
TERAPIAS:

Reiki, Regressões a vidas passadas, Numerologia, 
Radiestesia, Reflexologia, Yoga,
limpeza Espiritual e Energética.

Portal de Luz
Associação de Solidariedade Social, Cultural e Holística

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

portaldeluzporto86@gmail.com | www.nucleoportaldeluz.org

curiosidade, para quem ainda 
julga impossível viver sem o 
consumo de leite, as algas 
têm uma enorme quantidade 
de cálcio (só a alga hiziki 
contém 10 vezes mais cálcio 
que o leite de vaca, e não 
apresenta hormonas nem 
antibióticos).

CoMo MAnTER A SAúDE 
Do InTESTIno
O stress e a alimentação 
que fazemos hoje em dia 
promovem a acidificação do 
sangue que interfere com 
a nossa vida, afectando os 
processos metabólicos, 
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tornando-se assim a raiz 
da doença. O equilíbrio do 
ph dos fluidos internos de 
todas as células do nosso 
corpo é assim uma questão 
fundamental. 
·  Limpeza do organismo que 

o desintoxique
·  Alimentação alcalina com 
vegetais verdes, água 
alcalina, sais minerais puros 

·  Exercício físico regular 
aeróbico

Estes três pilares ajudam a 
manter este valor de ph mais 
alcalino, que é a chave para o 
bem-estar físico reduzindo a 
falta de energia generalizada 
que sentimos e para a 
qual muitas das vezes não 
conseguimos explicar. 
Por isso, se tomarmos os 
alimentos certos, tomarmos 
água de boa qualidade e 
evacuarmos regularmente e 
consumirmos suplementos 
alimentares para deixar o 
ambiente intestinal bem 
preparado, tais doenças 
poderão ser evitadas ou 
tratadas.
Quem seja vegetariano ou 
vegan, não sofrerá tanto 
deste mal, e acredito ser 
motivo mais que suficiente 
para se alterar para uma dieta 
mais natural sem proteínas 
animais (lacticínios incluídos).
Importante: estilo de vida 
saudável, sem carne, leite 
de origem animal, gorduras, 
açúcar, farinhas brancas, 
fumo e álcool pois vão 
acumular as fezes paradas no 
intestino.

UMA ALIMEnTAção 
EqUILIbRADA CoM 
FIbRAS (FRUTAS, 
VERDURAS, LEgUMES E 
CEREAIS InTEgRAIS)

Sendo nós resultado do que 
comemos e se já no seu 
tempo, os Essênios eram 
vegetarianos, pergunto-me, o 
que evoluímos desde então? 
O nosso organismo evoluiu 
para assimilar alimentos crus 
(salvo aqueles que realmente 
precisam ser cozinhados), 
grãos germinados, frutas, 
verduras, legumes e cereais 
integrais, sementes, frutos 
secos.
Para bem da nossa saúde 
e da do nosso intestino, 
devemos evitar comer carnes, 
alimentos não integrais, 
fritos, fazer refeições muito 
concentradas, principalmente 
à noite, optando por diluir a 
alimentação ao longo do dia 
com alimentos mais subtis 
e energizantes. E, se for 
realmente necessário, por 
falta de tempo, concentrar 
a alimentação numa única 
refeição, acompanhem a 
intensidade do sol, mais ao 
meio dia e ainda ao pôr-do-sol.
Pessoas que bebem leite 
com regularidade têm mais 
propensão à osteoporose 
e a alergias, pelo facto de 
criar mais mucosidade no 
organismo, e desenvolvendo 
assim sinusite entre outras.
É importante criar hábitos 
saudáveis no dia-a-dia, 
desde cedo. 

Ao 
acordar, 
tomar um 
bom copo de 
água, deixando o 
intestino funcionar, depois 
fazer um café da manhã 
variado e saudável, bem 
como as demais refeições 
do dia, com intervalos curtos, 
usar suplementos nutricionais 
da mais alta qualidade e 
praticar exercícios físicos. 
Nosso corpo é como um 
carro, que precisa muito mais 
que apenas gasolina; Precisa 
de óleo, água, revisão e 
andar para não avariar... Só 
que nossa máquina é muito 
mais perfeita.

AUMEnTAR o níVEL 
DE SERoTonInA 

Ao escolhermos alimentos 
que aumentem os níveis da 
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nossa 
serotonina, 

aumentando 
a actividade 

cerebral e energizando 
ao mesmo tempo, dá-nos 
a sensação de bem-estar e 
sermos mais alegres e com 
alegria veremos a vida de 
forma mais leve, e tornamo-
nos mais saúdaveis. Algumas 
dicas de alimentos ricos em 
Serotonina:
·  Alimentos ricos em hidratos 
de carbono (pão, arroz, 
macarrão)

·  em ácido fólico (brócolos, 
feijão, frutas cítricas)

·  em minerais como potássio 
(vegetais de cores fortes)

·  magnésio (abóbora, 
amendoim, tofu)

·  selênio (noz e castanha-do-
pará)

·  nas vitaminas C (mamão, 
frutas cítricas) 

·  e do complexo B 
(amendoim).

Quando respiramos fundo 
também produzimos 
serotonina. Mas se tivermos 
uma respiração curta e rápida 
ou quando a prendemos com 
raiva (o famoso “engolir em 
seco”) produz-se o oposto, a 
tristeza.

REFRESCAR o 
InTESTIno UMA A DUAS 
VEzES Ao DIA!

Logo pela manhãzinha, ao 
levantar, sento-me na sanita 
e é um acto automático, 
mas sou vegetariana há 
cerca de 20 anos, o que 
pode significar alguma coisa 
– ou nem por isso, se nos 
continuarmos a intoxicar com 
outros lixos – mas antes de o 
ser sofria de prisão de ventre. 
Portanto, para quem não seja 
assim tão automático, aqui 
fica o conselho… Sente-se e 
deixe os seus pensamentos 
livres à medida que o seu 
intestino liberta os seus. 
O movimentar-se de um 
lado para outro durante uns 
minutos, dobrando-se pela 
cintura ajuda aos movimentos 
peristálticos e prepara a 
evacuação (como faz a amiga 
Nonó, tão sabiamente, sem 
recorrer aos laxantes). 

Para terminar, sugeria a 
todos quantos sentissem 
que tem algum desarranjo 
a nível gástrico, do 
aparelho digestivo (úlceras, 

gastrites…) fazerem o teste 
de intolerância alimentar. Isto 
porque muitos desarranjos 
e doenças podem surgir 
de uma intolerância a 
determinado alimento e se 
pensarmos que um alimento 
intolerado vai sendo ingerido 
diariamente, ao longo de 
meses e anos, podemos 
imaginar o mau estar que irá 
provocar no nosso organismo 
e abrir portas a outras 
situações mais graves.
No Porto há duas alternativas, 
de que tenha conhecimento, 
para fazer o teste de 
intolerância alimentar: 

· Laboratório Endoclab
(A200, onde são testados 
cerca de 200 alimentos) – 
Rua Sá da Bandeira (onde 
o valor não é acessível a 
qualquer carteira)

· Bioshop “Quintal”
(teste a cerca de 500 
alimentos)
www.quintalbioshop.com. 

Espero que esta seja a 
oportunidade de despertarem 
para a importância 
deste tema, e que este 
conhecimento seja para bem 
da sua saúde e dos que lhe 
estão próximos.

Tenha um intestino saudável!
Bem haja por isso!
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O voluntariado ou uma 
revolução interior para 
revolucionar o exterior

Pedro Jorge Pereira
Formador e Activista Eco-Social 
934 476 236
ecotopia2012@gmail.com

PERANTE O ExEMPlO
de pessoas que devotam
(e devotam é mesmo a melhor 
forma de o designar) toda a 
sua vida à causa de “servir o 
outro” sinto-me numa posição 
de quase ilegitimidade para 
escrever e reflectir sobre “o 
voluntariado”. Mas afinal o que 
é o voluntariado?
Em que pensamos quando 
designamos “voluntariado”? 
A resposta muitas vezes não 
será porventura fácil ou muito 
objectiva. 
De uma forma sempre 
“relativa” podemos defini-lo 
como: 
“O voluntariado é o conjunto 

“O mundo é um 
lugar perigoso 
para viver, 
não por causa 
daqueles que 
fazem o mal, 
mas sim por 
causa daqueles 
que observam 
e deixam o mal 
acontecer.”
Alberto Einsten

de acções de interesse social 
e comunitário em que toda 
a actividade desempenhada 
reverte a favor do serviço 
e do trabalho. É feito sem 
recebimento de qualquer 
remuneração ou lucro. É uma 
profissão de prestígio pois o 
voluntário ajuda quem precisa 
contribuindo para um mundo 
mais justo e mais solidário.”(1) 
Numa sociedade fortemente 
condicionada por padrões 
de cariz predominantemente 
individualista, meritocrático e 
materialista o “voluntariado” 
encontra um terreno algo 
agreste para poder crescer e 
ganhar raízes. 
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Na verdade os valores 
principais que nos inculcam 
vão exactamente no 
sentido de, de uma forma 
extremamente competitiva, 
sermos melhores do que 
os outros. Estudarmos 
afincadamente e trabalharmos 
afincadamente para podermos 
ter acesso a bons postos 
de trabalho, para podermos 
auferir bons rendimentos, 
para podermos viver 
com um elevado nível de 
conforto e acesso a muitos 
e dispendiosos bens de 
consumo. Ou por vezes a 
questão nem se coloca em 
trabalharmos afincadamente 
mas sim em sermos 
“espertos”, ou “espertalhões” 
para ser mais preciso. O 
que significa vezes e vezes 
sem conta não olharmos 
a qualquer limite ético para 
conseguirmos atingir os 
nossos próprios propósitos. 
A felicidade, ao que nos 
dizem, é vestirmos roupas 
de marca caras (quantas e 
quantas vezes fabricadas 
por trabalhadores explorados 
de forma desumana), 
conduzirmos uma viatura “topo 
de gama” (independentemente 
do impacto ecológico desse 
automóvel), termos um 
elevado “estatuto social” 
(quantas e quantas vezes 
baseado em relações 

ocas e vazias) termos @ 
parceir@ bonit@ “importad@” 
das revistas de jet7 
(independentemente de ser 
um relacionamento baseado 
no apego, no estatuto ou no 
sexo sem qualquer vestígio de 
um puro e verdadeiro Amor).  
Mas será que essa é a 
verdadeira felicidade? No dito 
“mundo ocidental”, apesar 
de termos ainda acesso a 
toda uma panóplia de bens 
e serviços que são uma 
longínqua miragem para a 
maior parte da população 
mundial (uma miragem tão 
forte ao ponto de por vezes 
se lançarem a atravessar o 
mar em autênticas “cascas 
de noz” para poderem chegar 
– mesmo que tudo o que 
os espere, quando chegam, 
seja uma vida de miséria 
e exploração – “ao nosso 
mundo”), o consumo de 
substâncias anti-depressivas 
(muitas das quais que mais 
não são do que autênticas 
e violentas drogas tornadas 
“legais” pela classe médica 
dominante) nunca foi tão 
elevado e “vulgar”. Creio que 
o cerne dessa infelicidade 
radica precisamente no 
materialismo individualista 
moderno, que nos torna em 
indivíduos constantemente 
insatisfeitos, vazios e 
cronicamente insaciáveis. 

1) Wikipedia – A Encilcopédia Livre 
(2011). Trabalho Voluntário. [Em linha]. 
Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voluntariado.
[Consultado em 15/07/2011]
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Quando se refere materialismo 
é importante salientar que ele 
remete não somente para 
todo um conjunto de produtos 
“materiais” mas muitas vezes, 
senão mesmo na maior parte 
das vezes, todo um conjunto 
de valores e necessidades 
que pretendem, eles próprios, 
preencher o nosso vazio 
existencial.     
Por outras palavras, tornamo-
nos tão infelizes porque 
andamos profundamente 
alheados do verdadeiro 
sentido da vida. Tentamos 
encontrar a felicidade em 
todas as gratificações e 
aliciamentos que este sistema 
hiper consumista moderno 
tem para nos oferecer quando 
a felicidade radica, muito 
mais, naquilo que temos 
nós próprios para oferecer 
ao nosso próprio ser (num 
sentido de realização pessoal 
e espiritual mais profundo), 
aos outros indivíduos e seres 
que partilham connosco este 
mesmo habitat e ao nosso 
planeta em geral.

A realidade é que os 
paradigmas dominantes se 
têm centrado muito mais 
naquilo que podemos “tirar” 
dos outros, do nosso habitat 
e do nosso planeta (e temos 
retirado a um ritmo e com 
um impacto destruidor 
absolutamente arrepiante) 
e não naquilo que temos 
e podemos dar enquanto 
seres únicos e especiais, 
como cada ser é na sua 
singularidade e essência. 
De uma forma geral pode-se 
dizer que se valoriza muito 
mais o “parecer” em vez do 
“ser”. Ou seja, todo o sistema 
faz-se em larga medida de 
imagens, aparências e muitas, 
mas muitas vezes, ilusões.
Portugal é um país 
pródigo nesse estado 
de “encantamento” pós-
consumista. Somos um 
dos países da Europa, 
quem sabe do mundo, com 
maior quantidade de auto-
estradas (ao mesmo tempo 
que se deixa “apodrecer” 
sem qualquer investimento 
significativo a nossa outrora 
imensa rede ferroviária). 

Somos um dos países da 
Europa, e quem sabe do 
mundo, com uma das maiores 
taxas de centros comerciais 
por metro quadrado (ao 
mesmo tempo que se deixa 
caminhar para extinção 
estabelecimentos de comércio 
tradicionais, familiares, por 
vezes há gerações enraizados 
nas nossas comunidades). 
Somos um dos países do 
mundo com maior quantidade 
de telemóveis por pessoa 
(ao mesmo tempo que são 
cada vez mais os casos de 
idosos que morrem na mais 
abjecta solidão, sendo a 
sua morte notada somente 
quando os vizinhos começam 
a notar o fedor do corpo em 
decomposição). Já chega de 
paradoxos? 
Diz-se também, e apesar de 
tudo, que os portugueses são 
um povo solidário, humano 
e com “bom coração”. 
Generalizações são sempre 
generalizações e entre os 
milhões de indivíduos que 
constituem a nossa população 
seremos certamente capazes 
de encontrar bons e maus 
exemplos disso mesmo. 
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É sempre difícil aferir em 
números muitos exactos a 
situação do voluntariado em 
Portugal. Na sua essência 
ele faz-se, e muito, de todo 
um conjunto de acções, 
projectos e campanhas 
também de carácter informal. 
Ou seja, um@ voluntári@ 
não tem necessariamente 
que estar registado ou 
desenvolver a sua actividade 
de voluntariado com um 
enquadramento “oficial”. 
Na realidade, por vezes 
quanto mais “institucionais” 
ou “profissionalizadas” se 
tornam as instituições ou 
organizações pode haver 
uma tendência para a perda 
da essência do que é ou 
deveria ser o voluntariado. 
Noutros casos uma certa 
profissionalização ou 
organização mais estruturada, 
por assim dizer, pode permitir 
produzir uma maior eficiência 
em termos de projectos e 
acções. Mais uma vez não 
existem “fórmulas acabadas” 
ou perfeitas. Tudo está na 

a analogia do “peixe” não é 
muito confortável do ponto de 
vista ético ;O)] do que dar o 
alimento. 
Ou seja, recorrendo a 
um exemplo: O período 
natalício é pródigo em 
acções de beneficência e 
solidariedade social, inclusive 
de voluntariado também. 
No período natalício parece 
que há um surto de uma 
febre que nos impele quase 
obsessivamente para sermos 
solidários. Em parte isso é 
bom. Por outro lado é um 
ímpeto em certa medida 
“limitado” na medida em que 
é inconsequente ou, muitas 
vezes, incoerente. Ou seja, 
temos por vezes indivíduos 
ou instituições que praticam 
e advogam práticas de 
profunda meritocracia social. 
Temos políticos, empresas, 
instituições que no seu dia 
a dia contribuem para uma 
maior precariedade e pobreza 
social (com o pagamento 
de salário baixos ou mesmo 
situações de eminente 
exploração laboral), ou 
com um conduta ecológica 
duvidosa, mas na altura de 
natal (e às vezes não só) 
surgem como os supra-
sumos da beneficência e da 
“ajuda”.

capacidade de se encontrar 
um equilíbrio. Ou o “caminho 
do meio” como nos ensina o 
Budismo.   
No que diz respeito ao 
conceito de “voluntariado” 
tenho de confessar que 
tenho, desde logo, algumas 
reservas no que diz 
respeito à utilização dessa 
designação. Pessoalmente 
tendo a ter maior simpatia 
pela designação “cidadania 
activa”. Ou seja, na minha 
visão pessoal o acto de 
“voluntariado” não se 
cinge, ou deveria cingir, à 
disponibilização de algumas 
horas da nossa agenda para 
dedicarmos a alguma acção, 
actividade ou organização 
sem fins lucrativos ou alguma 
causa de bem estar social 
e ambiental. De certa forma 
creio que o “voluntariado” 
ainda se encontra restrito 
a uma componente 
profundamente “caritativa”, ou 
seja-se, confunde-se caridade 
com voluntariado … Como 
explicar? Creio que é a velha 
máxima de que mais vale 
ensinar ou ajudar a plantar 
[isto para quem é vegetariano 
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As campanhas “causa 
maior” e da “Leopoldina” são 
um exemplo incontornável. 
Ou seja, são empresas 
multinacionais, ou grandes 
superfícies, que se aliam 
a causas ou instituições 
de acção social ou 
ambiental mas no seu dia 
a dia praticam relações 
comerciais que lesam ou até 
eliminam comercialmente 
os pequenos e médios 
produtores (conduzindo-
os muitas vezes à mesma 
pobreza que se gabam de 
ajudar a combater) ou têm 
uma atitude socialmente e 
ambientalmente bastante 
irresponsável, pois muitas 
vezes tudo aquilo que buscam 
é: o maior lucro possível ao 
menor custo possível. Isto 
tudo para dizer que sim, 
acredito bastante no potencial 
do ser humano para fazer o 

bem. A nível individual temos 
exemplos extraordinários de 
indivíduos que isoladamente 
foram capazes de fazer 
coisas maravilhosas em prol 
do bem comum. E muitas 
vezes, para não dizer a maior 
parte das vezes, eles vivem 
no mais perfeito anonimato. 
Eles podem ser o seu vizinho 
do lado, o amigo da rede 
social, o jovem anónimo da 
escola do seu filho. Eles são 
milhares, milhões, e é graças 
a eles que todos os dias, em 
cada pequeno pedaço deste 
nosso maravilhoso planeta 
azul, mesmo numa época tão 
difícil e de esgotamento de um 
sistema, há magia e milagres 
a acontecer. Há “humanismo” 
naquilo que “humano” tem de 
melhor e mais positivo. E tudo 
o que eles fizeram foi acreditar 
na sua capacidade para, à 
sua escala, fazer a diferença. 
E colocaram intenção, força e 
energia nisso.   
Acredito imenso no trabalho 

de muitas organizações não 
governamentais e associações 
que às vezes com nada 
conseguem fazer quase tudo. 
Ao mesmo tempo que tantas 
e tantas vezes governos 
e entidades públicas, ou 
empresas e accionistas 
multi-milionários, com tudo 
mais não conseguem fazer 
do que nada. Ou então “fazer” 
que fazem muito. Ou então 
simplesmente desperdiçar 
e parasitar recursos que 
deveriam ser usados
para o benefício comum
de todos (um exemplo
disso é o dinheiro que
o nosso governo
desperdiça a pagar mil e 
uma mordomias a gestores 
ou funcionários de nível 
hierárquico superior do 
aparelho de estado, ao 
mesmo tempo que usurpa, 
por exemplo, metade do 
subsídio de natal a milhares 
de trabalhadores que vivem 
num constante “tentar 
remediar” e mal sabem se 
irão ter o suficiente para suprir 
necessidades elementares.)  
Hoje em dia temos que ter 
muito cuidado nas nossas 
análises, percepções e visões 
da “realidade” (que hoje em 
dia é tão estruturada, por 
exemplo, pelos próprios meios 
de comunicação social, eles 
próprios tornados empresas 
de “entretenimento” e de 
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venda de conteúdos) pois 
nem tudo o que parece é.
E por vezes nem tudo
o que é parece. E outra 
vezes aquilo que parece 
é exactamente o que 
é, se tivermos uma boa 
capacidade de estar atentos 
para compreendermos os 
fenómenos em toda
a sua amplitude e 
profundidade. 
Em suma: o voluntariado, 
muito mais do que acções 
esporádicas que muitas 
vezes mais não servem do 

que mitigar a nossa inércia 
quotidiana e indiferença face 
aos problemas e desafios de 
fundo da nossa sociedade, 
deverá passar por uma atitude 
cívica comprometida que se 
reflecte em todos os nossos 
actos e gestos do dia-a-
dia. Como, onde e a quem 
comprar? O que realmente 
comprar ou não? Como 
e onde “investir” o nosso 
tempo… Que conteúdos 
consumir?
Onde e com quem 
estarmos… etc.

Ser voluntário, ou activista 
social, é um estado de não 
resignação construtiva de 
querer “ir mais além” e de 
buscar reais alternativas a 
um sistema e a modelos de 
organização social que são 
evidentemente e cronicamente 
injustos e cruéis. (Que 
importa os senhores do Jet7 
organizarem uma festa de 
beneficência – para exibirem 
os seus vestidos e penteados 
milionários – ao mesmo tempo 
que nas suas empresas 
ou aparelhos da burocracia 

“Ser voluntário é olhar para o que “está mal”, perceber 
porque realmente está mal … e sobretudo ser capaz de 
perceber “quem” é que está realmente mal…”
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estatal semeiam a pobreza, 
a exclusão e a destruição 
no nosso património natural 
e cultural? Que importa 
andarmos quase todos a 
sonhar ser iguais ou ter uma 
vida como eles?). 
Ser voluntário é olhar para 
o que “está mal”, perceber 
porque realmente está mal 
(e muitas vezes somos nós 
próprios que alimentamos 
essas situações ou sistemas) 
e sobretudo ser capaz de 
perceber “quem” é que está 
realmente mal… e dar tudo 
por tudo, às vezes mais do 
que isso, para que à escala da 
nossa dimensão humana… 
as coisas, e sobretudo os 
seres, possam simplesmente 
estar bem, ou pelo menos um 
pouco melhor… e às vezes 
tudo o que é preciso é “aquele 
abraço”, ou “carinho”, ou 
palavra terna e animadora.  

Nessa medida considero 
que “ser voluntário” ou 
activista (a palavra “acção” é 
simplesmente determinante) 
nunca é um processo 
acabado. É algo que se vai 
tentando ser e aprender 
durante toda a vida. 
Felizmente temos exemplos 
muito inspiradores a seguir 
para nos darem coragem. 
Felizmente temos também 
muito maus exemplos de 
fachada para nos ajudarem 
a decidir por onde não 
“queremos” ir. Quer uns, quer 
outros, têm esse tremendo 
potencial de nos serem úteis 
nessa caminhada rumo a 
uma sociedade mais justa, 
fraterna e igualitária. Rumo a 
um planeta mais sustentável 
onde saibamos viver de facto 
em harmonia com a ecologia 
dos diversos ecossistemas 
do planeta (algo que será 
simplesmente impossível 

de alcançar num sistema 
capitalista em que ao invés 
de aprendermos a viver com 
o que temos, e a utilizar com 
respeito e moderação o que 
temos, somos incentivados 
a buscar sempre mais e 
a desenvolvermos quase 
patologicamente novas 
necessidades e desejos 
cronicamente insaciáveis). 
Por vezes algumas pessoas 
dizem-me que não sabem 
como ajudar ou como 
poderiam viver de forma 
diferente. Ou seja, quais são 
as alternativas? 
As alternativas não sou 
eu, nem o Economista A, 
ou Doutor B, ou Mestre 
C que as tem. Todos as 
temos e ninguém as tem. 
As alternativas são as que 
desvendarmos nessa 
caminhada, desde logo 
interior, rumo, antes de tudo o 
mais, ao sermos o melhor de 
nós próprios. Não a sermos 
melhor que os outros ou a 
termos mais do que os outros. 
Sermos o melhor de nós 
próprios sendo o melhor que 
pudermos ser para os outros. 
E isso de ser melhor, vezes 
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e vezes sem conta, não é só 
“fazer festinhas”. Também é, e 
há momentos em que tudo o 
que podemos dar de melhor 
é um abraço [grátis ;O)], mas 
também há momentos em 
que o melhor que podemos 
fazer por alguém é dar-lhe 
um grito na hora certa. 
E, sobretudo, estarmos 
“vigilantes” para podermos dar 
os muitos gritos, nas muitas 
horas certas, que nós próprios 
precisamos de dar e escutar. 
“Temos um mundo novo nos 

nossos corações” (2) e às 
vezes tudo o que precisamos, 
para encontrar um verdadeiro 
sentido para a nossa 
existência, nomeadamente 
através da forma como 
contribuímos para um 
mundo melhor para tod@s, é 
precisamente “escutar aquilo 
que de mais profundo o nosso 
coração tem para nos dizer”. 
E é infinito tudo aquilo que nós 
“recebemos” quando damos 
verdadeiramente do fundo do 
nosso coração. É difícil?

“… é infinito tudo aquilo que nós “recebemos” quando 
damos verdadeiramente do fundo do nosso coração.” 

2) Durutti

É, sem dúvida, mas temos 
todo o resto da nossa vida 
(que é tudo o que realmente 
temos nesse estado 
primordial de realmente nada 
possuirmos) para tentar e 
descobrir. E porque não 
começar … agora? 
Como? Será que não sabe, 
bem no fundo do seu 
coração, como o fazer?
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Luz e 
informação

...A PRiMEiRA cOiSA 
que eu disse foi: “Vamos só 
brincar com as suas mãos” 
e “antes de trabalhar com o 
ombro, lembre-me até que 
altura os seus braços vão”, 
então ela parou de levantar 
os braços no sítio em que ela 
supostamente deveria parar, 
porque durante nove anos 
os braços não levantavam 
mais do que isso. Apenas o 
que fiz foi dizer “deixe o braço 
relaxado e faça de conta 
que é um casaco pesado, 
não necessariamente que 
os casacos estejam vivos... 
E então ela permitiu que eu 
lhe mostrasse que a cura já 
tinha tido lugar. Como é que 
ela conseguiu? Então o que 
fiz foi entrar no espaço dela, 
naquilo que a ciência chama 
hoje de campo do ponto zero. 
E vocês viram uma resposta 
externa – os movimentos 
dos dedos da Catarina … 
reacção a partir da sensação 
da reacção interna que estava 
a ter.“

“A cura é mesmo de facto 
simples; qualquer coisa mais 
complicada que isso, foi 
desenhada, preparada para 
vos vender alguma coisa. “

“quando a nossa luz 
diminui também a 
nossa saúde diminui. 
quando essa luz sobe ela 
representa que a nossa 
saúde está a aumentar.”

São palavras do médico 
quiroprático, Dr. Eric Pearl 
no âmbito da apresentação 
do seu livro “A reconexão” 
publicado pela editora 
Albatroz e que teve lugar dia 
30 de Agosto em Vila Nova 
de Gaia no El Corte Inglês. 
Aconteceu uma cura que 
nos surpreendeu a todos. A 
Catarina conseguiu levantar os 
braços juntando as mãos por 
cima da cabeça, algo que já 
não conseguia fazer há nove 
anos depois da intervenção 

cirúrgica a que foi submetida.
Muitas vezes não queremos 
acreditar nem sequer naquilo 
que os nossos olhos vêem, 
a dúvida persiste … mas 
o que terá acontecido? 
Qual a explicação para este 
acontecimento que parece 
tão simples? ou vamos à 
procura dessa explicação 
ou simplesmente negamos 
o que aconteceu. A decisão 
é sempre nossa e somos 
sempre nós que fazemos 
o nosso caminho. Mas, 
por alguma razão este 
acontecimento veio ao nosso 
encontro e ao encontro do 
leitor desta pequena notícia.

De 2 a 6 de Setembro o Dr. 
Eric vai dar dois seminários em 
Lisboa consagrados à Cura 
Reconectiva, do qual daremos 
notícias no próximo número, 
junto com uma entrevista que 
nos concedeu.
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PROPOSTAS DE LEITuRA

Chorar Borboletas, Ananda e o Espírito do 
Amor e Sol o Príncipe que afinal era Rei, são 
três contos que focam a importância das 
nossas vivências e como através dos nossos 
relacionamentos uns com os outros, nos 
podemos perder de nós próprios... para nos 
voltarmos a encontrar, mais fortes, mais ricos, 
mais vivos! Relacionamentos são sinalizadores 
de caminho... desafiam-nos para nos 
podermos superar e reencontrar na essência...
Há livros que contêm respostas úteis para a 
vida, fórmulas secretas de felicidade. Vibram 
e por isso são faróis e mapas de vida. Mas 
eu não lhe posso prometer que a sua vida 
vai mudar só porque agarrou neste livro e 
lhe sentiu o chamamento: “Leva-me! Leva-
me para perceberes melhor as tuas próprias 
metamorfoses! és feito de luz e sombra! De 
medo e Amor! E o teu arco-íris e foco de 
realidades não é igual ao de mais ninguém... 
nem precisa de ser!”
Mesmo assim, ouça-o! Ouça o chamamento! 
Porque o seu coração sabe para onde o quer 
levar: “Para casa... para si”!

O que está a acontecer aos adolescentes 
Índigo?
Espertas, inteligentes, determinadas e activas, 
as Crianças Índigo foram encaradas como parte 
de uma revolução espiritual, as crianças de uma 
nova era de consciência e de desenvolvimento 
psíquico. Este livro explica o que pode estar a 
acontecer aos Índigos, por que motivo fazem 
o que fazem e como ajudá-los ao longo dos 
difíceis anos da adolescência – que são ainda 
piores quando se é um Índigo!
Dez anos depois, as Crianças Índigo são 
agora adolescentes, a terminar os estudos, a 
entrar no mundo do trabalho, e enfrentam um 
desafio totalmente novo: o de se adaptarem 
à vida adulta. Há dez anos, Lee Carroll e Jan 
Tober escreveram um manual informativo e 
inspirador para todos os pais cujos filhos eram 
excepcionais, talentosos e frequentemente 
incompreendidos. 
Agora regressam ao tema das Crianças 
Índigo, mas desta vez acrescentam-lhe os 
testemunhos das experiências acumuladas 
de pais, professores, técnicos de saúde e 
empregadores de Índigos de todo o Mundo. 
Isabel Leal, com três livros já editados participa 
agora por Portugal nesta interessante obra 
internacional.

“3 Histórias
de Acordar”

Maria João Dias Mateus

“As Crianças Índigo 
- 10 anos depois”

Lee Carroll e Jan Tober
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02, 09, 16 E 30 SET | 21H00-23H00
Meditação com Taças Tibetanas 
“VIAgEM SONORA CuRATIVA”,
com José Pedras
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

03 SET
Curso de VOluNTARIADO EM REIKI,
com Sónia gomes
SPASO ZEN, Porto 
226 099 723 | actividades@spasozen.com

Palestra “ÍNDIgOS CRISTAIS”
Insc.: dgirassol@sapo.pt ou 918 191 649
www.babylink.wordpress.com

SuCHu REIKI | 14H00-18H00
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

Workshop “CONSCIÊNCIA E 
AuTOCONHECIMENTO DO RAJA YOgA 
ÀS VIVÊNCIAS ONÍRICAS”,
com Maria Antónia Jardim
SPASO ZEN - Porto
226 099 723 | actividades@spasozen.com

04 SET | 10H00-16H00
Curso de “CulINáRIA VEgETARIANA 
ITAlIANA”, com José Pedras
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

09 SET
Palestra “A EVOluÇÃO À luZ DA 
CIÊNCIA E DA TEOSOFIA”,
com José Caldas
ESPAçO LOGOS
914 614 757 | geral.logos@gmail.com 
grupo-logos.blogspot.com
gratuito ou Donativo

10 SET E 08 oUT
MASSAgEM AYuRVÉDICA 
TRADICIONAl - INTENSIVO
Formadores da Alba
965 085 160 | 915 495 938 | 222 017 560
porto@ayurvedica.org | www.ayurvedica.org

INAuguRAÇÃO TANTRA lOuNgE | 16H00
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

Palestra “INICIAÇÃO AO RITuAl 
TANTRA” | 18H00, com Emídio Carvalho
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

Palestra sobre “INTElIgÊNCIA 
EMOCIONAl APlICADA ÀS CRIANÇAS” 
Insc.: dgirassol@sapo.pt ou 918 191 649
www.babylink.wordpress.com

01 E 15 oUT | 15H30-17H00
PROJECTO DANÇA INFANTIl,
com Monika Pundyk
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

02 oUT | 10H00-18H00
Curso “CRISTAIS – uSO TERAPEuTICO”,
com José Pedras
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

05 oUT | 21H00-23H00
Curso de RuNAS (8 aulas),
com José Pedras
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

7 A 28 oUT | 20H00-21H30
Aulas regulares de CAPOEIRA,
com Wellington Ribeiro
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

08 E 22 oUT | 15H30-17H00
Projecto “CAPOEIRA INFANTIl”,
com Wellington Ribeiro
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

8 E 22 oUT | 16H30-19H00
Projecto “TEATRO INFANTIl”,
com Vanessa Dinger
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

10 oUT | 19H30
OM-HEAlINg, Deusas lakshmi
Rua Henrique Lopes de Mendonça, 24, 
Pinhais da Foz, Porto
 
13 oUT | 19H00
OM-HEAlINg
CASA BRAMHA
916 693 537

14 oUT
MEDITAÇÃO, com José Pedras
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

20 oUT
CIClO TERRAECCO II – Projecção 
e discussão “As Alterações das 
Alterações Climáticas”
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

27 DE oUT | 22H00
“COMO SER FElIZ EM APENAS 5 DIAS”,
de Sandra Pinheiro
Café-concerto do Teatro Municipal da 
Guarda
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

DISTRITO DE SAnTARéM

02, 03, 04 SET
Workshop “COMuNICAÇÃO NÃO 
VIOlENTA”, com Jeannette Claessen
Rua do Saldanha, nº 1, Golegã
GRAAL, 969 669 875
secretariado@graal.org.pt 

AGENDA SETEMBRO/OuTuBRO

11 SET 
Curso de “REIKI NÍVEl I”,
com Emília gomes
ESPAçO LOGOS
914 614 757 | geral.logos@gmail.com 
grupo-logos.blogspot.com

15 SET | 19H00
OM-HEAlINg
CASA BRAMHA
916 693 537 

17 SET | 10H00-18H00
SHODEN, Nível 1 de Reiki,
com José Pedras
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

17 DE SET | 14H00
FEIRA DO BAIRRO - 1ª EDIÇÃO
Bancas, exposições, concertos, 
performances... e muita animação, alegria, 
cultura e arte!
934 300 978 | terranaboca@gmail.com

18 SET | 10H00-18H00
OKuDEN, Nível 2 de Reiki, 
com José Pedras
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

22 SET | 21H00
OM-HEAlINg
ESPAçO LOGOS
914 614 757 | geral.logos@gmail.com  

24 A 25 SET
Workshop “MASSAgEM RuSSA NA 
COluNA VERTEBRAl”,
com Igor lavrentyev
965085160 | 915495938 | 222017560
porto@ayurvedica.org | www.ayurvedica.org

24 SET | 14H00-18H00
Workshop de “INICIAÇÃO AO RITuAl 
TANTRA”, com Emídio Carvalho
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

25 SET | 14H00-19H00
Workshop de “TEATRO DINâMICO”,
com Rita Alves
www.tantralounge-porto.tk
tantraporto@gmail.com
913 093 287 | 919 872 983

25 E 26 SET
Curso de Massagem “Ku NYE”
Dr. Nida
AMTT Portugal (www.medicinatibetana.pt) 
963 358 840 - Porto

01 E 02 oUT
CPTCR - Curso Preparatório de 
Terapeutas Complementares de Reiki 
(Ass. Port. de Reiki), com Sónia gomes
SPASO ZEN, Porto  
226 099 723 | actividades@spasozen.com

DISTRITO DO PORTO
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NUMEROLOGIA
3 7

2

4
8

9

5

Deolinda Pereira

Missão Energias

Talentos Desafios

Auto-conhecimento

Contacto: 914 462 068 | deoper1967@gmail.com

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

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

ESPAÇO ZEN

Crianças
e Adultos Zen

(Atendemos mediante marcação prévia)iNScriÇõES

AbErtAS

Tantra Lounge | Rua Adolfo Casais Monteiro, 61-63 | 4050-014 Porto
Contacto para inscrição: 91 309 32 87 | José Pedras

Valor: 30 euros

– Workshop –
Ho’oponopono:

Criar a Abundância Divina
Dia 1 de Outubro das 15h às 18h

Dra. Isabel Costa
www.alquimiaalimentar.com

TEMOS PARA LHE OFERECER:
Com a apresentação desta revista beneficie de descontos junto dos nossos parceiros:

•  Publicações Maitreya (Rua do Almada, 372, 4º Esq. - Porto | Contactos: 222012120 / 919098583 / 968473218) 
10% de desconto na compra de livros.

•  Terra na Boca - Associação cultural (Rua Miguel Bombarda, 187 - Porto | Contacto: 934300978) 
10% de desconto nas formações e condições especiais no preço de amigo TNB.

oferta

8º EnCOnTRO DE ORAÇãO EUROPEU

Hotel Axis Ofir – 1 e 2 de Outubro

Com a presença de:
MADRE SHIMANI e FREI ARTUR

Informações:
224 011 410 | 919 225 405 | 919 000 349

org.8enc.oracao@gmail.com
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¬ ARTE-TERAPIA 
 Maria de Fátima Ribeiro
 914 247 617 / 935 986 329
 mariadefatima16@gmail.com

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

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

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

¬ ASTROlOgIA
 Sonia Vieira, Porto
 918658152 / 932129193

 Rui Veloso, Porto
 936 746 160

¬ BIO-QUânTICA InTEgRADA
  Manuel Ferreira, norte do Pais
  917 068 402
  www.energiadecura.com

¬ CRISTAlOTERAPIA 
 Joana Pinto, Porto 
 916 693 537

¬ ChI-KUng
  Cristina Costa, norte do Pais
  914 105 669
  www.energiadecura.com

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

 Bruno Emanuel, Porto
 info.sabedoria@gmail.com

TERAPEuTAS

¬ DREnAgEM lInfáTICA MAnUAl
 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506

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

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

¬  hIPnOTERAPIA 
E TERAPIA DE REgRESSãO

 Fernando garrido, Braga-V.N.Gaia
 962 741 163
 fernandogarrido@iol.pt

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

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

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

¬  COnSUlTA MAIA DO SER E DAS 
vIDAS PASSADAS 

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

¬  JIn ShIn JyUTSU®

fISIO-fIlOSOfIA
 Maria do Rosário Quitério
 mrquiterio@gmail.com

¬ lEITURA DA AURA
 Bahadur Singh, Porto
 916 693 537

¬ MASSAgEM
  ália Montes, V. N. Gaia
  934 754 014
  aliamontes@gmail.com

¬  MASSAgEM AyURvéDICA 
COM CRISTAIS 

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

¬ MASSAgEM DE RElAxAMEnTO
 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506
 
¬ MASSAgEnS ShIATSU 
  Valongo (Susão)
  Marcações: 919 098 600

¬ MASSAgEM SACRO CRAnIAnA
Mariana Teixeira, Porto
913 594 506

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

¬  MEDICInA TRADICIOnAl  
ChInESA

   Ilda Maria da Silva Ferreira 
Duarte Cruz, Vila do Conde

  252 661 375

   Dino Teixeira, Porto, Coimbra, 
Bragança, Chaves

  919 660 874
  dino.mtc@gmail.com

  Ana Saraiva, V. N. Gaia
  915 864 233

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

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

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

¬ nATUROPATIA
 Andreia Ferreira, Porto
 916693537

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

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

  Hugo Sargento, Beja
  961 157 274

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

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

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

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

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

TERAPEuTAS

¬  fISIOTERAPEUTA, 
MESTRE DE REIKI

 Elsa Moreira, Porto
 919 231 902

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

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

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

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

¬ REflExOlOgIA
 Pedro Campos, Matosinhos
 910 817 125

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

 Mariana Teixeira, Porto
 913 594 506

¬ SACRO CRAnIAnA
 Pedro Costa, Domicílios
 915 776 639

¬  SCIO – AvAlIAÇãO EnERgéTICA 
QUânTICA

 BIOFEEDBACK
 José Basílio, Matosinhos
 914 432 442

¬  SISTEMA CORPO ESPElhO 
DE MARTIn BROfMAn

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

Terapeutas inscritos na 
APSAnA

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

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

¬  TAÇAS DE CRISTAl DE 
QUARTzO

 António Maria, Mestre de Reiki 
 V. N. Famalicão
 913 372 784 / 252 316 154 

¬ TERAPIAS nATURAIS
   Sofia Brandão, Padrão da Légua - 

Matosinhos
  914 025 989
  c.sofiabrandao@gmail.com

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

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

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

¬  yOgA UnIvERSAl – DAnÇA 
ORIEnTAl “SIvA nATA”

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

¬  z-COAChIng: TRAnSfORMAÇãO 
EM POnTO zERO

 ângela Vieira, Matosinhos
 934 900 443
 angela.mmvieira@gmail.com

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

Pretende credibilizar a actividade dos associados, criar condições mais favoráveis para 
o exercício da actividade e defender os seus interesses junto das entidades oficiais. Para 

tal, disponibiliza e promove um vasto leque de iniciativas, serviços, protocolos tendo 
em vista a valorização da actividade dos seus associados.
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¬ ACUPUnTURA
Consiste na aplicação de agulhas, 
em pontos definidos do corpo, 
chamados de “Pontos de Acupuntura” 
ou “Acupontos”, para obter efeito 
terapêutico em diversas condições.

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

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

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

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

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

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

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

DICIONÁRIO

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

¬ MESOTERAPIA
Em traços gerais, e muito 
resumidamente, a Mesoterapia consiste 
na aplicação de medicamentos através 
de micropicadas intra-dermicas de tal 
modo que a sua acção se faça directa 
e exclusivamente na(s) zona(s) a tratar, 
aumentando a sua eficácia e rapidez de 
actuação ao “curto-circuitar” o trajecto 
que esses medicamentos fariam por 
via geral e reduzindo assim ao mínimo 
os efeitos secundários  que aqueles 
pudessem vir a ter.

¬  MEDICInA TRADICIOnAl 
ChInESA

A medicina tradicional chinesa (MTC), 
também conhecida como medicina 
chinesa, é a denominação usualmente 
dada ao conjunto de práticas de 
medicina tradicional em uso na China, 
desenvolvidas ao longo dos milhares de 
anos de sua história.

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

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

¬ REIKI
É uma terapia baseada na canalização 
da energia universal (rei) através da 
imposição de mãos com o objetivo de 
restabelecer o equilíbrio energético vital 
de quem a recebe e, assim, restaurar 
o estado de equilíbrio natural (seja ele 
emocional, físico ou espiritual); podendo 
eliminar doenças e promover saúde.

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

¬ TOQUE QUânTICO
O Toque Quântico é um método de 
cura por imposição das mãos que 
empregando apenas um toque suave 
em si próprio ou noutros acelera 
profundamente a resposta curativa do 
corpo.

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

¬ z-COAChIng 
Transformação em Ponto Zero é uma 
forma de coaching em que é possível 
aceder à consciência pura que existe 
em todos nós, onde as transformações 
ocorrem de forma natural e onde 
despertamos para uma dimensão de 
paz e alegria.
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“Somos uma revista alternativa,
porque temos um visão diferente…”

Vamos estar
presentes na

Feira Alternativa
de Lisboa

De 09 a 11
de Setembro

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
em todo o país

Se preferir receber pelo correio ou em 
formato digital, solicite o envio para:

agendaalternativadoporto@gmail.com
espacoaberto.publicidade@gmail.com

Distribuição:
· Norteshopping (Balcão de informações)

· Gaiashopping (Balcão de informações)

· Publicações Maitreya
· Clube Literário do Porto
· Quintinha Produtos Biológicos
· Centros de terapias
· Centros de saúde
· Hospitais




