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De coração para coração
Hoje, como num passado longínquo, somos Mulheres Fonte de Vida e Luz. 
Representamos a força da Mãe Terra e somos portadoras da magia necessária à 
transformação.
Cada uma de nós é Rainha e Deusa no seu próprio caminho. Dotadas de uma 
força única, jamais nos podemos esquecer que ela reside no religar ao poder 
da Grande Terra Mãe e às forças do Senhor da Natureza. Assim, não mais nos 
permitimos subjugar ou controlar; ser subjugadas ou controladas.
Todas somos portadoras de uma mensagem de fecundo de Amor. Aceitamos a 
energia Divina e deixamos que, através de nós, se concretize o ato de gerar com 
infinita beleza: um novo Ser.
Amantes ou amigas, mãe ou filha, que sejamos sempre nutridas com os 
alimentos necessários à execução do nosso propósito. E que se cumpra sem 
medos, da morte ou da velhice. Que a imortalidade seja assegurada pela força 
regenerativa da natureza e renovada pelo simbolismo da Deusa.
O reconhecimento do Sagrado Feminino deve ser uma busca de todos. Porém, 
cabe a nós, mulheres, uma responsabilidade maior, pela nossa ancestral e 
profunda conexão com os arquétipos, ciclos e energias da Grande Mãe.
Cabe-nos uma grande contribuição na transformação da mentalidade do 
passado e na expansão atual da consciência coletiva, para despertar e alinhar 
mentes, corações e espíritos, apaziguar e harmonizar relacionamentos, vencer o 
separatismo, reconhecer e honrar a interdependência de todos os seres, evitar 
qualquer forma de violência, dominação, competição ou discriminação.
Cabe-nos ser útero, fonte, aceitando uma fecundação de Amor.
De coração para coração.

Maria de Fátima Ribeiro

Maria de Fátima 
Ribeiro

Diretora

  “Somos Mulheres Fonte de Vida e Luz.  
  Representamos a força da Mãe Terra  

  e somos portadoras da magia  
  necessária à transformação.  
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Continuamos a ser a maiores 
vítimas de violência no mundo.
Em Portugal, cerca de três dezenas 
morreram por violência doméstica 
no ano passado; em média, foram 
denunciadas à polícia 68 agressões 
por dia.

Ganhamos menos do que os 
homens e fazemos jornadas de 
trabalho mais longas e, muitas 
vezes, ininterruptas. 
apenas cerca de duas dezenas 
de mulheres ocupam a posição 
de chefe de governo ou de 
estado em todos os países do 
mundo. nas empresas, apenas 
uma percentagem mínima têm 
uma mulher no cargo de principal 
executivo.
na maior fonte de informação 
de sempre, fomos à procura de 
mulheres. se se limitar a pesquisa 
à palavra, a resposta é sexo. se 
se filtrar a pesquisa a mulheres 
interessantes, a resposta é corpo e 
sexo.
se se desviar a pesquisa para 
mulheres de fibra, encontram-
se as por detrás dos grandes 
homens, as multifacetadas e bem 
sucedidas na política, nas finanças 

além do óbvio, o que nos distingue, 
às mulheres? sobre o que pudemos 
falar que já não tenha sido falado, 
escrito, cantado, pintado… somos 
musas, companheiras, amantes, 
amigas, fonte de vida, num mundo 
onde um terço de nós dá à luz sem 
auxílio. somos objecto de desejo, 
de troca, de venda, de mutilação, 
de exploração. somos divas e 
demónios. somos, num mundo 
com milhões de habitantes, a 
maioria.
somos, à nascença, portadoras 
de uma marca para um futuro 
programado por homens.
na China comunista, a política 
do filho único para controlar 
o crescimento da população 
completou 30 anos no mês 
passado. Ela gerou uma onda de 
abortos maciços e assassinatos 
de bebés mulheres. a OnU aponta 
que o número total de meninos 
chineses com até 20 anos excedia 
em quase 21 milhões o de meninas 
no ano 2000. apesar de tudo, 
somos uma maioria no mundo: 
os palcos de guerra precisam de 
braços másculos e impiedosos; 
na retaguarda, precisa-se que se 
mantenha e proteja a vida.

e nas artes. Contorne-se, então, 
para poderosas e emergem as 
líderes de países e de grandes 
empresas. Uma bem sucedida 
minoria, mediática e crescente. 
E as outras, a maioria? Para as 
conhecer precisamos de apenas 
olhar à nossa volta, em nossas 
casas, na nossa rua, na nossa 
cidade. na televisão, frente à qual 
nos sentamos displicentemente, 
precisamos apenas de esperar pela 
hora menos nobre. É por aí que as 
encontramos, a contornar crises, 
conflitos, tragédias, catástrofes 
naturais e, nestes cenários, 
recriando-se, e aos que as rodeiam, 
num empreendedorismo diário. 
ao longo desta edição destacámos 
algumas que, na vida de milhares, 
por todo o mundo, encontram 
sentido para as suas vidas e para 
as nossas.

aparecem nas fotografias, em 
cenários quase insustentáveis, até 
para quem só os espreita.

Em 2009, a comunicação social 
falou intensamente sobre Maria do 
Céu Conceição. naquele ano, foi 
eleita Mulher do ano, nos Emirados 

Árabes Unidos, por desenvolver 
um dos melhores projectos de 
empreendedorismo social no 
mundo, no Bengladesh. Anuradha 
Koirala, no nepal, resgata mulheres 
e crianças raptadas à violência da 
prostituição forçada. Ellen Johnson 
Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee, 
Tawakel Karmam receberam o 
Prémio nobel da Paz, em 2011, 
pelas suas atividades em prol 
da liberdade de ser, em países 
feridos por guerras insanas e 
fundamentalismos podres.
anos de prisão domiciliária, não 
impediram Aung San Suu Kyi de 
manter a Birmânia perto dos olhares 
do mundo. Eliane Potiguara levou 
os direitos dos indígenas à OnU. 
Robin Lim defende toda a mulher, 
“estrela rock ou prostituta”, seja 
tratada como viP nas suas clínicas 
na indonésia, onde assiste mulheres 
gratuitamente. Oprah Winfried 
tornou-se uma lenda, ultrapassando 
os ecrãs de televisão, usando-
os para influenciar audiências, 
quebrando preconceitos…

rosa silva (Editora)

Mulheres Coragem
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O LADO LunAR DO COnSuMO

Paulo Vieira de Castro
Inner Leadership Coach, consultor de empresas, 
director do Centro de Estudos Aplicados do Instituto 
Superior de Administração e Gestão (ISAG) – Porto. 
geral@paulovieiradecastro.com

DESDE O IníCIO dos tempos, a 
lua e a sua influência no planeta terra, 
foi entendida como o lado visível do 
sagrado feminino. 
O neuromarketing mostrou-nos que 
a atividade cerebral dos homens é 
substancialmente reduzida, a partir 
do momento em que tomam uma 
decisão de compra. As mulheres, 
pelo contrário, demonstram um 
funcionamento cerebral contínuo 
em três áreas distintas: uma que 
concentra a recompensa; outra que 
tem a ver com o planeamento e a 
organização; e uma área onde se 
calculam e monitorizam as desordens 
obsessivas-compulsivas.
O que é que isso quer dizer quando 
pretendemos negociar com uma 
mulher?
Para melhor compreender o que 
acabo de afirmar, imaginemos que um 

Certo é que a mulher recolhe mais 
informação, integra os detalhes com 
maior rapidez, lida com padrões mais 
complexos, pelo que, quando toma 
decisões de consumo, considera mais 
opções, fundando-se numa reflexão 
mais flexível e cooperativa.
Surpreendidos? Bom, o melhor será 
começar por gizar novas estratégias 
exclusivas para o lado lunar dos 
seus clientes e consumidores. 
Então, teremos de procurar um novo 
posicionamento estratégico, levando 
em consideração um lado feminino do 
ser humano que não é mais condição 
exclusiva das mulheres, mas sim 
uma predisposição de homens e de 
mulheres para viver pelo feminino, pela 
emoção, pela inclusão, pela escuta 
e pelo diálogo. Barack Obama é um 
bom exemplo desse posicionamento 
andrógino.

O maior de todos os equívocos 
dá-se a partir do momento em que 
o homem se imaginou a si próprio 
desde o exterior, perdendo, deste 
modo, a visão do todo.

Por seu lado, a mulher, habituada 
que está a partir das suas fraquezas, 
realiza a capacidade de ver nisto 
uma vantagem, chamando a si uma 
visão holística, assumindo uma 

PEnsar COMO UMa MUlhEr

“Desde logo, ela 
pensa em rede; ele 
fá-lo através de 
sucessivos degraus. 
Assim, ao contrário 
do homem, que se 
concentra no foco, 
a mulher presta 
atenção ao todo, 
através da intuição e 
do sentimento.”

homem vai a uma festa, encosta-se 
ao balcão e olha o foco. A mulher, 
por sua vez, repara em tudo, em 
todos os detalhes do espaço, em 
todas as pessoas, avalia o espírito da 
festa… Se, passados alguns dias, 
voltarmos ao assunto, por norma, 
ele limitar-se-á a dizer: a festa foi 
boa ou má. Ela passará as próximas 
horas a falar sobre como a festa foi, 
vivenciando todos os pormenores, 
trocando informação, atualizando-se 
constantemente!
De realçar que nenhum destes 
processos é tão intencional quanto 
parece.
Desde logo, ela pensa em rede; ele 
fá-lo através de sucessivos degraus. 
Assim, ao contrário do homem, que 
se concentra no foco, a mulher presta 
atenção ao todo, através da intuição e 
do sentimento.

responsabilidade interna, mesmo 
antes de celebrar a alegria de viver em 
sociedade.
 
O lado lunar das relações
A contribuição das mulheres para 
uma negociação não hierárquica é 
mais variada, menos convencional, 
apresentando uma habilidade 
excecional para vivenciar a atual 
era da complexidade. Porque não 
aproveitar isso, quando pensamos em 
momentos de consumo?
À postura tradicionalmente feminina, 
onde todos poderão ganhar na 
relação, win-win, o homem responde 
com uma atitude do tipo win or loose, 
ganha ou perde. Neste contexto, 
para as mulheres, arriscar tudo será 
tão grave como não arriscar nada. 
Afinal, acreditar em tudo é tão grave 
como não acreditar em nada. Este 
é um potencial fantástico, quando 
pensamos no fator fidelização, com 
base numa nova transparência.
Mas, o que é que aproxima homens 
e mulheres nos momentos de 
consumo? Pessoalmente, acredito 
que será o velho cérebro; o reptilário. 
 
Áreas do Cérebro
Os mecanismos humanos de decisão 
poderão estar relacionados com áreas 
distintas do cérebro. Resumidamente, 
e de forma muito simplista, poderemos 
referir a existência de uma área no 
cérebro que será responsável pela 
investigação, pela lógica e pela 
dedução. Contudo, esta, por si só, 
manifesta-se incapaz de explicar 
as relações de consumo. Quantas 
destas são assumidas de forma 
inexplicável, mesmo irracional? 
Esta dúvida remete-nos, com as 
necessárias cautelas, para a existência 
de outros campos cerebrais para além 
do racional. A relação entre a mente 
e o cérebro humano - a intuição, 
a predisposição para a abertura a 
campos quânticos de ligação ao todo, 

que é tudo -, levam-nos para além 
do novo cérebro, reconhecendo-se, 
ainda, a existência de um cérebro 
do meio, onde vamos encontrar as 
emoções e os sentimentos. Aqui, 
são ainda partilhadas as descobertas 
com os outros dois cérebros. Mas, 
será que a emoção, os sentimentos, 
etc, são suficientes para explicar o 
comportamento de consumo dos 
seres humanos?! Não, pelo menos de 
uma forma completa.
Resta-nos o velho cérebro, o mais 
profundo, o responsável por nos 
mantermos vivos. Aqui poderemos 
encontrar o que Jung relacionou 
com a herança histórica de todas 
as civilizações, uma espécie de 
consciência coletiva. O cérebro 
reptilário, ao fazer a ligação com a 
herança dos nossos antepassados, 
alerta-nos para uma dimensão 
onde ser homem, ou mulher, é 
absolutamente indiferente. 
Poderemos entender melhor esta 
possibilidade se imaginarmos que a 
consciência é algo que se cria fora 
de nós, mantendo-se fora de nós, 
não sendo, por isso, acessível ao 
mapeamento cerebral. 
Ora, ao acreditarmos que existe uma 
possibilidade que aponta para um ser 
humano, por exemplo, programado 
para acreditar, logo se coloca a 
hipótese da crença ser igualmente 
ativada nas relações de consumo.

Neste particular, parece que 
as mulheres apresentam uma 
maior resistência, direi mesmo 
preparação, para lidar com 
a dimensão dos conceitos, 
apresentando uma outra 
inteligência perante os fatores de 
mercado, ao contrário do que se 
imagina.

Concluindo, direi que urge pensar 
novo desafio, chegar ao lado lunar das 
relações de consumo.



10    ESPAÇO ABERTO    MAR/ABR’12 MAR/ABR’12    ESPAÇO ABERTO    11  

HOJE EM DIA, está na moda dizer-
se que se é zen ou que se gostaria de 
o ser. 
Muitos afirmam sê-lo, mas poucos 
o vivem no seu dia a dia. Praticam 
yoga, tiram muitos cursos, apregoam 
o amor incondicional e até conseguem 
mostrar alguma calma e discurso 
positivo. No entanto, depois, é nos 
pormenores que se vê a diferença...

Há mestres, professores e 
terapeutas que são excelentes a 
passar a palavra/conhecimento 
mas, ao lidar com eles no dia a dia, 
deparamo-nos com atitudes que 
contradizem tudo o que ensinam. 
É natural que não sejam perfeitos 
pois, afinal, são também almas em 
aprendizagem.

SER Ou nãO SER zEn

Ana Paula Moreira
(Terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa e outras 
terapias alternativas)
961 052 235
anacristalrk@gmail.com
http://www.facebook.com/anacristalrk
http://reencontrocomaessencia.blogspot.com

passa de conversa fiada do terapeuta; 
não sentem a energia que dele 
deveria irradiar, sendo o exemplo da 
experiência e não só do que leu ou 
ouviu na sua aprendizagem. Não digo 
que é preciso o terapeuta passar pela 
experiência do paciente mas, quando 
aconselha sobre as mudanças 
necessárias para ajudar na cura, 
conseguir transmitir a experiência de 
um ser humano que se esforça por  
se auto-conhecer e perceber o que 
precisa de trabalhar em si mesmo.
Os que temos um pouco de 
conhecimento de como a vida se 
desenrola e o efeito que tem o 
pensamento/emoção/ação na nossa 
saúde física, mental e espiritual, 
ficamos com uma responsabilidade 
dupla de o partilhar com os outros 

Mas se, pelo menos, fizessem um 
esforço para ser o exemplo, seria 
mais fácil passar o conhecimento 
verdadeiro, que advém da experiência 
de o viver. Todos temos teoria mas, 
experiência, nem todos...
Nestes anos de busca, pelo caminho 
deparei-me com alguns mestres/
professores/colegas manipuladores, 
invejosos de outros colegas, 
possessivos nos relacionamentos, 
a tratarem mal os companheiros, 
a gritarem no trânsito a ofender… 
Como podemos, então, pedir a um 
paciente/aluno e a outras pessoas 
que mudem o comportamento em 
aspetos da sua vida, que provocaram 
a doença/conflito interno pela qual nos 
procuraram, se nós mesmos não o 
fazemos na nossa vida?
Talvez por isso, muitas pessoas ainda 
não dão credibilidade às terapias 
alternativas, pois observam que não 

mas, principalmente, de ser o 
exemplo, para podermos mostrar que 
é possível mudar o mundo através do 
nosso desempenho. O mundo que 
refiro é o meio que nos envolve no 
dia a dia, mostrando a nossa atitude 
diferente, deixando os outros curiosos, 
promovendo que façam o mesmo e, 
assim, desencadear uma mudança 
coletiva.
Uma paciente contou-me um episódio 
no trabalho dela. Tinha sido transferida 
para uma secção diferente no 
tribunal onde trabalhava. Quando lá 
chegou, os processos estavam todos 
empilhados, em vez de separados 
por categorias para se repartir pelas 
pessoas da secção. Quando ia buscar 
os dela deixava-os separados, para 
que os colegas não precisassem de 
“pescar” os processos. Sentiu que 
os colegas começaram a provocar 
conflitos, mas ela manteve-se serena 
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e educada. Resultado: ao fim de 
um mês, ela mantinha a postura 
e o trabalho fluía melhor. Todos 
começaram a fazer o mesmo e a 
primeira que ia buscar o seu processo 
separava todos os outros. Hoje, são 
todos amigos, com bom ambiente de 
trabalho 
Ser o exemplo de que podemos ser 
seres humanos melhores, com mais 
compaixão, entendimento do que 
podemos ou não fazer com as nossas 
vidas e ter consciência do efeito das 
nossas atitudes/pensamentos é trazer 
a mudança.
Nós, terapeutas/mestres/professores 
temos a responsabildiade de ajudar 
no despertar da consciência, pois 
todos sabemos que é o modo como 
levamos a nossa vida que causa a 
maior parte das doenças. É óbvio que 
todos cometemos erros, mas termos 
consciência disso e fazer um esforço 
para mudar é algo muito importante, 
tanto para nós, como para a evolução 
da humanidade.

Ser zen é saber que todas as suas 
atitudes têm um efeito no mundo e, 
para tal, é preciso que sejam positivas 
e amorosas, como se aprende no 
budismo, repletas de Compaixão por 
si, pelos outros e por todo o Universo.
O ato de meditar é importante para 
o auto-conhecimento. Estamos 
habituados a ter mil pensamentos 
à hora e, para conseguir ter 
discernimento e clareza no 
pensamento, é necessário abrandar 
esse turbilhão. Cada vez existem mais 
pessoas a aderirem aos benefícios da 
meditação, mas ela não serve apenas 
para acalmar - isso é apenas uma 
reação a ela. 

Por meditarem ou fazerem yoga, 
muitas pessoas já se consideram 
muito zen, mas meditar é muito 
mais do que acalmar a mente e 
relaxar todo o corpo. Se assim 
fosse, bastaria tomar um chá 
relaxante ou um calmante. 
Meditar, ter conhecimento dos 
conceitos gerais do que é ser uma 
pessoa iluminada, não chega; é 
preciso aplicá-los.

Meditar é um método de alcançar 
o caminho e não o objetivo. Como 
assim? Por exemplo, no Reiki 
aprendemos os seus cinco princípios, 
mas quantos alunos e mestres os 
aplicam no seu dia a dia? Como referi 
antes, é nos pormenores que se 
nota o desempenho de cada alma/
aluno da vida. Por terem o mestrado 
de Reiki ou outras terapias, várias 
pessoas sentem-se muito evoluídas, 
mas as técnicas de cura são apenas 
ferramentas que nos podem ajudar 
a harmonizar o corpo físico, mental e 

Ser zen deveria ser o exemplo de uma pessoa que se preocupa 
em ter uma consciência desperta para o ser de Luz que é, 
através do auto-conhecimento. Deveria ser um trabalhador 
árduo em mudar para ser uma alma evoluída no caminho 
do bem, do amor, com consciência plena de que é nele que 
começa a mudança do mundo.

o que chamamos conectar à fonte. Ao fazê-
lo, preenchemo-nos dessa Luz, que nos vai dar 
clareza sobre o mundo das imagens em que 
vivemos, e começarmos a perceber como tudo 
na vida se relaciona e interage.
O que é o mundo da imagens? Desde que 
nascemos, absorvemos o mundo através 
dos cinco sentidos. Através deles, o cérebro 
recebe a informação. A mente e o intelecto 
vão criando associações/imagens a cada 
estímulo, formando a realidade de cada um – a 
experiência de vida.

Com a clareza conseguimos observar a vida 
de um modo mais positivo e desapegado, 
começamos a perceber o que é realmente 
importante para nós: aprender, amar e ser 
feliz.

O resto é apenas o mundo que criamos através 
da vibração que emanos para o exterior, como 
resultado aos estímulos que o meio ambiente 
nos proporciona e vice-versa. Tudo funciona 
como um ciclo, onde tudo começa e termina 
em nós.

Quando surge esse despertar interno, tudo 
muda: surge uma nova perspetiva de como 
viver a vida. Isso sim, é ser zen, um ser 
em busca da Luz interior e da verdadeira 
felicidade.

Quem já sentiu um estado meditativo mais 
elevado do que só relaxar, percebeu que a 
felicidade e a paz são a nossa essência, pois 
sentiu essa vibração em todas as suas células 
do corpo físico, mental e espiritual.
A meditação e algumas terapias são métodos 
que nos ajudam a ter alguma perceção do 
que somos e do que cá andamos a fazer. O 
que fazemos com os resultados é que faz a 
diferença. O que interessa receber tratamentos 
de terapias ou participar em cursos se, quando 
deixam o local onde os receberam, continuam 
velhos hábitos, com a diferença de que têm 
mais um tema para falar.
Chega de falar, está na altura de passarmos à 
ação. Sejamos exemplo uns para os outros, 
partilhando experiências/conhecimento, em que, 
juntos, consigamos transformar a Humanidade: 
mais pacífica e cheia de compaixão.
Namastê.

espiritual. O caminho é muito mais do 
que isso e está cheio de testes, e será 
de aprendizagem e transformação de 
ser humano para um ser mais elevado, 
saindo da roda da ilusão.

Meditar é o método para serenar a 
mente mais eficazmente; desperta 
os sentidos subtis da alma, que vão 
para além da mente e do intelecto, 
que estão sempre a analisar e 
associar tudo através dos cinco 
sentidos básicos do corpo.

Esses sentidos subtis são os sensores 
das sensações maravilhosas da paz e 
amor da Luz/vibração/energia divina. É 

SeminárioS 
-

melhore a Sua ViSão
com Annick Brofman
24 e 25 Março

Local: Hotel Tuela Porto

—

intenSiVo níVel 1 
Cura do Corpo eSpelho

com Martin Brofman
De 13 a 17 Junho

Local: Convento de Alpendurada

—

SiStema Cura do Corpo 
eSpelho

com Annick Brofman
3 e 4 Novembro

Local: Hotel Tuela

-

ContaCto:
Fernanda Leiras

935 870 952 / 917 55 19 24

a Loja Corpo EspELho
Shopping Center Brasília, Loja 14

(Rotunda da Boavista) - Porto

www.com/alojacorpoespelho/terapias
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Esta é a forma fêmea:
dos pés à cabeça dela exala um halo divino,
ela atrai com ardente
e irrecusável poder de atracção,
eu me sinto sugado pelo seu respirar
como se eu não fosse mais
que um indefeso vapor
e, a não ser ela e eu, tudo se põe de lado
- artes, letras, tempos, religiões,
o que na terra é sólido e visível,
e o que do céu se esperava
e do inferno se temia,
tudo termina:
estranhos filamentos e renovos
incontroláveis vêm à tona dela,
e a acção correspondente
é igualmente incontrolável;
cabelos, peitos, quadris,
curvas de pernas, displicentes mãos caindo
todas difusas, e as minhas também difusas,
maré de influxo e influxo de maré,
carne de amor a inturgescer de dor
deliciosamente,
inesgotáveis jactos límpidos de amor
quentes e enormes, trémula geleia
de amor, alucinado
sopro e sumo em delírio;
noite de amor de noivo
certa e maciamente laborando
no amanhecer prostrado,
a ondular para o presto e proveitoso dia,
perdida na separação do dia
de carne doce e envolvente.

Esta é a ForMa FêMEa
Walt Whitman, Leaves of Grass

Eis o núcleo - depois vem a criança
nascida de mulher,
vem o homem nascido de mulher;
eis o banho de origem,
a emergência do pequeno e do grande,
e de novo a saída.

Não se envergonhem, mulheres:
é de vocês o privilégio de conterem
os outros e darem saída aos outros
- vocês são os portões do corpo
e são os portões da alma.

A fêmea contém todas
as qualidades e a graça de as temperar,
está no lugar dela e movimenta-se
em perfeito equilíbrio,
ela é todas as coisas devidamente veladas,
é ao mesmo tempo passiva e activa,
e está no mundo para dar ao mundo
tanto filhos como filhas,
tanto filhas como filhos.
Assim como na Natureza eu vejo
minha alma reflectida,
assim como através de um nevoeiro,
eu vejo Uma de indizível plenitude
e beleza e saúde,
com a cabeça inclinada e os braços
cruzados sobre o peito
- a Fêmea eu vejo.
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ERIC PEARL, autor de A Reconexão, um livro sobre 
cura transpessoal e medicina espiritual, falou ao ESPAÇO 
ABERTO sobre o diagnóstico neste tipo de curas que, na 
sua opinião, contraria a perfeição do Universo e facilita o 
ego. Para este curador, a energia pode ser reconhecida e 
ativada dentro de cada um de nós. 
Médico quiropático, em Los Angeles, Eric Pearl foi dono de 
uma clínica durante doze anos, até ao dia em que os seus 
pacientes começaram a dizer que sentiam as suas mãos 
sobre eles, apesar de ele não lhes ter tocado fisicamente. 
Em pouco tempo, os seus pacientes começaram a falar de 
curas que tinham recebido para problemas como cancro, 
doenças relacionadas com a sida, epilepsia, problemas 
físicos de nascença, paralisia cerebral e outros problemas 
graves. Tudo isto acontecia enquanto mantinha as suas 
mãos no ar, próximas dos pacientes.
Eric Pearl e a Cura Reconectiva provocaram um grande 
interesse por parte de médicos e investigadores de 
renome, de hospitais e universidades de todo o mundo. 
Foi já convidado em inúmeros programas televisivos nos 
Estados Unidos, assim como em muitos outros países. 
Discursou, por convite, perante a Organização das Nações 
Unidas, fez uma apresentação que encheu o estádio 
de Madison Square Garden, foi entrevistado por várias 
publicações, incluindo o The New York Times e, mais 
recentemente, apareceu no filme/documentário The Living 
Matrix. Até à data, o Dr. Eric Pearl ensinou este processo 
de cura a mais de 60 000 pessoas, em cerca de 70 
países. (Ver edição 6)

DIAGnóSTICO:
A DISTRAçãO DO EGO

ErIC PEArL

Espaço Aberto (EA) - Porque acha que o 
diagnóstico não é bom neste tipo de curas?
Eric Pearl (EP) -
O diagnóstico é perfeitamente bom na prática 
de um médico, que tem que saber qual o 
químico que o seu paciente deve engolir e que 
provoque o mínimo de problemas, e, talvez, o 
máximo de benefício.
É realmente muito importante que o médico 
perceba qual o órgão em que pensa que Deus 
cometeu um erro e tirá-lo do corpo - de preferência 
um que deixe o paciente vivo depois da cirurgia. 
Mas os curadores não devem diagnosticar porque:
a) não têm um modelo para seguir; há um modelo 
médico, mas não há um de curas naturais;
b) fazem isso porque alimenta o seu ego, pois fá-
los sentir-se especiais e inteligentes.
“Eu encontro o problema”, “eu sei como lidar com 
ele”, “eu posso trazer aquela cor especial para fazer 
a cura”, “eu posso fazer a varredura de energia 
na direção correta do pôr do sol”, “eu penso que 
o problema é no teu ombro”, eu, eu, eu… É tudo 
ego, é o meu ego a dizer “como eu sou especial”. 

– ENtrEVIsta –
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Quando, com um teste muscular, ou 
perguntando aos seus guias, diz que 
sabe qual é o problema, é equivalente 
a dizer “como eu sou especial…” 
Quando queremos diagnosticar o 
problema, a verdade é que essa 
atitude constitui uma limitação. Quanto 
menos soubermos, menos a nossa 
mente cria limites ao que é possível e, 
dessa forma, cria entraves à cura.
Num magnífico filme dos anos 
80 chamado Ressurreição, um 
curador estava com um paciente, 
quando apareceu o médico local, 
que lhe disse: “Não alimente 
esperanças de ajudar esta pessoa. 
Eu vi as radiografias e ele tem uma 
degeneração completa da segunda 
e da terceira lombar, pelo que não 
espere demasiado”. O curador 
respondeu: “Doutor, eu não vi essas 
radiografias, por isso, estou um passo 
à sua frente.”

EA - Qualquer pessoa pode ser 
um curador?
EP - Qualquer pessoa pode aprender 
a fazer esse trabalho, desde que 
esteja disposta a ascender a um novo 
nível de exigência e o receba como 
um presente; a ascender a um novo 
nível para além do ego, do julgamento, 
a ficar num estado de observador, 
sentindo-o sem julgamento, sem tentar 
ter a mente de Deus, querendo saber 
como consertar ou tratar. Imagine que 
isto é uma bonita moeda de ouro. A 
frente da moeda é o presente com 
que fomos presenteados; o verso é o 
desafio. A dádiva é o que nos permite 
transcender todos os detalhes, como 
o medo e as proteções da técnica, 
proporcionando curas que são 
praticamente instantâneas. É isso que 
a torna diferente, favorecendo curas 
que costumam ficar para a vida inteira. 
Esta é a dádiva da recompensa.

O desafio é permitir-nos 
transcender a técnica, 
desmistificar a cura. E, se não 
o permitimos, devemo-nos 
perguntar porquê.

EA- É como aprender uma 
espécie de “não ação”?
EP- Precisamente. Por isso é que 
é difícil aos atuais professores de 
terapias ensinar isto. Quando este 
processo começou, pensei que as 
pessoas mais interessadas seriam 
os formadores das terapias naturais 
e que os médicos seriam os menos 
interessados. Aconteceu o contrário. 
As curas foram tão reais, como 
quando empurro este copo para a 
mesa que o suporta. Não tem nada 
a ver com superstição, hipnose ou 
crença, porque, posso garantir-lhe, o 
copo não acredita na mesa. Mas os 
“mestres” das curas não gostam disto, 
porque os alunos dizem-lhe: Veja! 
Nós podemos transcender a técnica 
e conseguir mais resultados. Todos 
esses “mestres” concordam que faz 
sentido, mas não sabem como ensinar 
“nada”, como ensinar a “não ação”. 
E estão mesmo com medo que não 
tenham mais alunos para preencher as 
sua cadeiras e encher as suas contas 
bancárias”. Estamos a fazer uma 
revolução no mundo da cura.

A nova geração que está a chegar 
ao mundo das curas percebe 
isso e alguns da velha geração, 
que fizeram dinheiro a vender 
proteções, não sabem o que fazer. 

Continuam a ensinar Reiki e outras 
técnicas, o que é formidável. Mas 
há mais. Porquê dar menos, quando 
há mais? Não é uma questão de 
bom ou mau, de mau ou pior; é só 
uma questão de mais. Pense nisto 
como se fossem as cores. O azul 
contém todas as formas de cura pela 
energia: há o Reiki azul, o Chi-Kung 
azul, azul bebé, talvez alfa, beta e 
gama azul, azul, azul… Mas, de 
repente, foi-nos dado o vermelho e o 
amarelo: o amarelo é luz, o vermelho 
é informação. O vermelho e o amarelo 
não são melhores do que o azul. Pode 
combinar vários azuis e terá vários tons 
de azul. Mas, agora, com vermelho, 
amarelo e azul, conseguimos mais. 
Com castanhos, verdes e lindos 
brancos, temos mais ainda.
O ego anda distraído com isso, 
não permitindo que a perfeição do 
Universo determine a cura. O ego que 
deixe de dizer: encontrei o problema 
e vou trazer o azul perfeito que o vai 
curar. Isso fá-lo sentir-se especial, 
mas não é o melhor para o paciente. 
Porque, quando temos uma luz 
branca, o que temos?
Todas as cores. E essa pessoa retira 
a parte que mais lhe convém: o azul 
perfeito, o amarelo perfeito ou o 
vermelho perfeito.
Não há cores perfeitas.

– ENtrEVIsta –

Estás tão bonita hoje. quando digo que nasceram
flores novas na terra do jardim, quero dizer
que estás bonita.

Entro na casa, entro no quarto, abro o armário,
abro uma gaveta, abro uma caixa onde está o teu fio de ouro.

entre os dedos, seguro o teu fino fio de ouro, como
se tocasse a pele do teu pescoço.

Há o céu, a casa, o quarto, e tu estás dentro de mim.

Estás tão bonita hoje.

Os teus cabelos, a testa, os olhos, o nariz, os lábios.

Estás dentro de algo que está dentro de todas as coisas,
a minha voz nomeia-te para descrever a beleza.

Os teus cabelos, a testa, os olhos, o nariz, os lábios.

de encontro ao silêncio, dentro do mundo,
estás tão bonita é aquilo que quero dizer.

a MulhEr MaIs BoNIta 
do MuNdo
José Luís Peixoto, in “A Casa, a Escuridão”

Massagem Ayurvédica . Aromaterapia
Indian Head Massage . Calatonia

Bamboo Massage . Reiki
Biopunctura Homeopática

www.mandala.com.pt
910 374 137 . info@mandala.com.pt
Paço da Boa Nova . Leça da Palmeira
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nA EDIçãO 7, na primeira parte 
do artigo, apresentou-se a Lei n.º 
45/2003, de 22 de Agosto, o 
primeiro diploma legal a fazer 
o enquadramento base das 
Terapêuticas não Convencionais 
(TnC) em Portugal, reconhecendo 
a Acupuntura, a Homeopatia, 
a Osteopatia, a naturopatia, a 
Fitoterapia e a Quiropraxia. 
Constatou-se, contudo, que grande 
parte das regras nela definidas 
necessitavam de ser regulamentadas, 
processo que, à data de hoje, não 
viu ainda o seu fim. Contudo, e no 
pressuposto de que será aproveitado 
o trabalho consubstanciado nas 
propostas apresentadas aquando 
da consulta pública, promovida pela 
Direcção-Geral de Saúde em 2008, 
remeteu-se para esta segunda 
parte do artigo uma abordagem ao 
conteúdo das diferentes propostas, 
desenvolvidas através de um conjunto 
mínimo de oito itens.
A caracterização da profissão, 
onde se procede à descrição 
geral da sua prática, do perfil do 
terapeuta e das atividades tipo por ele 
desenvolvidas. 
O perfil do profissional, no qual 
são detalhadas as competências e 
capacidades que o terapeuta deve 
conjugar, tratando de caracterizar o 
saber fazer inerente ao praticante; as 
competências éticas e formativas, 
tratando de caracterizar o saber 
apreender e o saber ser; e os 
conhecimentos teóricos, tratando de 
caracterizar o saber propriamente dito.
Um código deontológico, que 
inclui um conjunto de normas 
comportamentais como base de 
orientação para a relação técnica, 
social e humana, no âmbito da prática 
terapêutica, cujo normativo base 
segue a generalidade das orientações 
deontológicas em uso pelas demais 
profissões no domínio da saúde.
Propõe-se ainda um código de 
prática segura, no âmbito do qual 
são clarificadas as regras de higiene e 

A REGuLAMEnTAÇãO 
DAS TERAPêuTICAS
nãO COnvEnCIOnAIS,
EM PORTuGAL (II)*

*ARTIGO EXTRAÍDO DO TRABALHO MOnOGRÁFICO de Marta Moreira e Rita 
Gonçalves: “Medicina Tradicional, Complementar e Alternativa no Mundo - O processo de 
regulamentação em Portugal - o caso da Acupunctura”
Departamento de Pós-Graduação e Investigação do Instituto Português de naturologia, 
Porto, 2011, disponível em www.ipnaturologia.comMarta Moreira Rita Gonçalves

1 Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, 
que estabelece o Regime Jurídico do Sistema 
Nacional de Qualificações; e Portaria n.º 851/2010, 
de 6 de setembro, que regula o Sistema de 
Certificação de Entidades Formadoras.

segurança a observar em cada uma 
das práticas, com impacto quer na 
saúde dos pacientes, quer na saúde 
dos terapeutas.
A formação profissional básica 
é outro dos itens que compõem as 
propostas de regulamentação, no 
âmbito da qual são definidos quais 
os títulos académicos e o currículo 
nuclear da formação básica de cada 
terapia a regulamentar, deixando às 
distintas instituições formadoras a 
liberdade de, dentro desse núcleo 
base, definir os conteúdos dos 
diferentes cursos que ministra, dando 
mais ou menos ênfase a determinados 
conteúdos. Nesta matéria, todas 
as propostas exigem um curso de 
formação superior, com nível mínimo 
de licenciatura, podendo passar pelo 
alargamento a níveis académicos de 
mestrado e, inclusive, doutoramento. 

Face ao exposto, e atendendo a 
que a grande maioria das escolas 
existentes em Portugal são escolas 
profissionais, certificadas no âmbito do 
Sistema de Certificação de Entidades 
Formadoras,1 cuja responsabilidade 
(MTSS, 2011), cabe à Direção Geral 
do EmpreCgo e das Relações de 
Trabalho (DGERT), do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social, 
através da Direção de Serviços de 
Qualidade e Acreditação (DSQA), 
existe ainda um grande caminho a 
percorrer nesta matéria.
Relativamente à certificação/
credenciação profissional, 
no âmbito da qual se definem as 
condições para o exercício da 
profissão, assim como as formas de 

“É fundamental referir que, quando vier a estar concluído 
o processo de regulamentação, importará desencadear um 
processo complexo de criação, acreditação e registo dos 
referidos ciclos de estudos e, tratando-se de ensino superior, 
as escolas formadoras deverão assegurar o estatuto de 
instituição de ensino superior, politécnico ou universitário, 
público ou privado, podendo ou não integrar-se num 
Instituto Politécnico ou numa Universidade.”
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acesso à mesma e de emissão de 
certificados de aptidão profissional, 
as propostas de regulamentação 
apontam regras de acesso que 
passam, genericamente, pela 
consideração de 3 vias de acesso à 
profissão:
a)  a via da formação, correspondendo 

ao aproveitamento em curso de 
formação acreditado, que permite 
ao mesmo adquirir as competências 
necessárias ao exercício da 
profissão;

b)  a via da equivalência de títulos 
emitidos por outros países, sempre 
que o candidato tenha adquirido 
formação em escolas estrangeiras;

c)  a via da experiência profissional ou 
certificado por equiparação, através 
da comprovação de exercício 
efetivo em contexto profissional 
adequado.

A supervisão, monitorização 
e avaliação caberá à entidade 
competente para a fiscalização 
das demais instituições de saúde, 
a Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS),2 a qual manifestou já vontade 
em fiscalizar as TNC previstas 
na Lei n.º 45/2003, lamentando 
a atual impossibilidade técnico-
administrativa, em virtude de não 
estar ainda concluído o processo de 
regulamentação (Campos, 2011).
Constitui ainda preocupação das 
propostas de regulamentação 
abordar questões relacionadas com 
a integração no Sistema Nacional 
de Saúde, entendendo-se aqui 
apenas as questões relacionadas 
com o reconhecimento da profissão 
e, consequentemente, com o 
regime fiscal, quer na perspetiva do 
terapeuta, designadamente no que 
concerne à sua identificação enquanto 

“Constitui ainda 
preocupação das propostas 
de regulamentação abordar 
questões relacionadas 
com a integração no 
Sistema Nacional de 
Saúde, entendendo-se 
aqui apenas as questões 
relacionadas com o 
reconhecimento da profissão 
e, consequentemente, com o 
regime fiscal”

sujeito passivo de Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Singulares 
(IRS) e ao regime aplicável de Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
quer no que concerne à perspetiva 
do utente, designadamente quanto à 
possibilidade de as suas despesas 
poderem vir a ser deduzidas enquanto 
despesas de saúde no IRS, à 
semelhança das relativas aos serviços 
prestados pelas profissões médicas 
convencionais.
Por fim, outra das preocupações 
centra-se no regime de seguros na 
perspetiva do prestador de cuidados 
de saúde, ou seja, na regulamentação 
da contratação do seguro 
de responsabilidade civil que 
cubra riscos por responsabilidade 
legal por ato negligente, erro ou 
omissão, garantindo o pagamento de 
indemnizações devidas por danos 
patrimoniais e não patrimoniais 
resultantes de lesões corporais e/
ou materiais, em decorrência de 
reclamações.
Quando se procurou dar resposta 
a temas como a caracterização 
da profissão, o perfil profissional, 
a formação profissional básica, a 
criação de um código deontológico 
e de um código de prática segura 
e a certificação/credenciação 

2 D.L. n.º 127/2009, de 27 de maio, que procede à 
reestruturação da Entidade Reguladora da Saúde, 
definindo as suas atribuições, organização e 
funcionamento.

persistência de divergências que 
em nada dignificaram as TNC, antes 
prejudicando o bom andamento do 
processo. 
Perante este cenário, é importante 
chamar a atenção de escolas, 
associações profissionais, terapeutas, 
atuais e futuros alunos, cidadãos 
interessados nos temas das TNC, 

para o facto de o caminho a trilhar 
ainda ser longo e árduo, não existindo 
margem para desperdiçar energia em 
discussões acessórias.

É inequívoca a importância 
de assegurar a crescente 
segurança, eficácia, qualidade 
e racionalidade na prestação 
das TnC. É inequívoca a estratégia 
assumida pela Organização Mundial 
de Saúde e seguida pelas demais 
instituições a que pertencem os 
estados membros, Portugal incluído, 
e que passa pela exigência na 
regulamentação, pressupondo níveis 
de excelência consentâneos com 
o nível de cuidado que este tipo de 
serviço exige: cuidar da saúde das 
pessoas.

Assim, não há – não deveria 
haver! – divergência possível 
quando se trata de garantir 
uma regulamentação capaz 
de assegurar esses níveis de 
exigência, havendo, sim, lugar 
a reflexão aturada sobre a 
estratégia mais adequada para a 
fazer cumprir. 

Nesse sentido, e em jeito de síntese 
prospetiva, entende-se que, sem um 
trabalho efetivo e coordenado por 
parte das associações interessadas, 
será praticamente impossível concluir 
o processo de regulamentação e, de 
seguida, pô-lo em prática.

profissional o processo complicou-se. 
Muitas foram as razões apontadas, 
designadamente a relação com a 
profissão médica, sobretudo devido ao 
reconhecimento da autonomia técnica 
e deontológica dos profissionais das 
TNC, sendo também de considerar 
relevante a interferência de outros 

atores e fatores, de que salientamos 
os conflitos intra-profissionais, 
plasmados, quer na falta de acordo 
entre os representantes de cada 
TNC quanto ao acompanhamento 
do processo de regulamentação ao 
nível da Comissão Técnica, quer na 

Para o efeito, é necessária uma mudança de paradigma ao 
nível da atuação das associações profissionais no domínio 
das TNC, como forma de sedimentar, credibilizar e afirmar 
a sua ação e a sua imagem, garantindo que falam a uma só 
voz, sobretudo no estabelecimento das necessárias pontes 
com os organismos da tutela e os demais representantes das 
profissões próximas.
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A FRuTA
nA ALIMEnTAÇãO SAuDÁvEL

A fruta é o alimento mais 
perfeito. Exige do nosso 
organismo uma quantidade 
mínima de energia para ser 
digerida e dá-nos o máximo 
em retorno. 

Está cheia de enzimas vivas que, 
como minúsculos trabalhadores com 
a mala cheia de ferramentas mágicas 
de cura, trabalham no nosso corpo. 
Essas enzimas responsabilizam-se 
pela digestão e poupam o corpo de 
usar as suas próprias enzimas. 
Os frutos fornecem nutrientes vitais 
à manutenção do sangue do nosso 
corpo. Contêm bioflavinóides que 
evitam que o sangue espesse e 
obstrua a artérias. Também fortalecem 
os vasos capilares - vasos capilares 
fracos quase sempre provocam 
sangramentos internos e ataques 
cardíacos.
Comer fruta oferece muitos benefícios 
para a saúde.
Quem come bastante fruta corre 
menos risco de sofrer de certas 
doenças crónicas.
Reduzem o risco de se sofrer de 
diabetes. Podem proteger-nos de 
certos cancros, tais como o de 
estômago, cólon e recto. Como são 
ricos em fibra, reduzem o risco de 
arterosclerose coronária e ajudam-
nos a sentirmo-nos saciados mais 
rapidamente, sem o incoveniente 
de um maior consumo de calorias. 
Consumir frutos ricos em potássio 
reduz o risco de se desenvolverem 
cálculos renais e osteoporose. 
Promove a manutenção de uma 
pressão sanguínea saudável.
A fruta tem poucas calorias e é pobre 

HÁ ALGunS DIAS, fui convidada 
por uma amiga para ir colher laranjas 
e tangerinas numa propriedade no 
Douro.
Sozinha, debaixo de uma frondosa 
tangerineira, estava eu completamente 
entregue à minha prazerosa tarefa, 
quando dei por mim profundamente 
encantada e agradecida pelo 
momento, pela oportunidade.

Aquela árvore estava ali há várias 
dezenas de anos, oferecendo 
centenas de frutos perfeitos: 
doces, frescos e cheios de um sumo 
delicioso.

em gorduras e sal. Não tem colesterol. 
Os açúcares da fruta (frutose) são 
convertidos, pelo fígado, em glicose, 
alimento importantíssimo para as 
nossas células. É o principal alimento 
que faz o nosso cérebro trabalhar.

A fruta tem também grande 
quantidade de água, o que 
significa que, ao mesmo tempo que 
alimenta, também limpa.

Mas, para que o corpo possa usar 
devidamente os nutrientes contidos na 
fruta, há que aprender a comê-los. Ela 
é digerida no intestino delgado e não 
no estômago. Passa rapidamente pelo 
estômago e segue para o intestino, 

onde liberta os seus açúcares.
Deve-se, por isso, comer fruta sempre 
com o estômago vazio e nunca 
como sobremesa. Se houver carne, 
batatas ou amidos no estômago, as 
frutas ficam presas lá e começam a 
fermentar.
Deve-se comer sempre fresca e, de 
preferência, da época, quando tem 
melhor sabor e qualidade e, ainda por 
cima, é mais económica. Deve-se 
também variar, pois o seu conteúdo 
nutritivo difere bastante.
Transformada em sumo deve ser 
consumida também com o estômago 
vazio. Vinte minutos depois está 
digerida e pode-se, então, comer uma 
refeição.

A melhor forma de começar 
o dia é, sem dúvida, comendo 
frutos frescos ou sumos 
feitos na hora, já que o corpo 
não precisa de muito esforço 
para os digerir, podendo usá-
lo de imediato. 

Quanto mais tempo ficar apenas 
com frutos no organismo, maior 
oportunidade tem de se limpar. Mal se 
comecem a afastar os outros “lixos” 
com que se costuma encher o corpo 
no começo do dia, logo sentirá uma 
nova e intensa corrente de vitalidade e 
energia. 
É só fazer a experiência por uns dias. 
Oferecer-se essa oportunidade. E 
lembrar-se de agradecer e reverenciar 
a Natureza.

“Quem come bastante fruta corre 
menos risco de sofrer de certas 
doenças crónicas.”

Ofereciam-se, em troca de nada, 
sem exigir coisa alguma, numa terra 
há longos anos praticamente ao 
abandono.
Deixei-me ali ficar, comovida, entregue 
ao sentimento de comunhão, 
usufruindo, deixando-me preencher 
por toda aquela beleza, pelo suave 
perfume e pela cor esplendorosa. 
Deixei-me ali ficar, agradecendo tantas 
bênçãos, tamanha abundância.

Eu e os amigos que estavam comigo, 
passámos o dia a trabalhar na quinta, 
comendo muitas tangerinas, até à 
hora em que decidimos fazer o jantar. 
O dia tinha passado e eu sentia-me 
completamente alimentada, cheia 
de energia, força e tranquilidade. 
Percebi, então, o quão importante é o 
consumo de fruta fresca e natural na 
nossa alimentação; o bem que essas 
dádivas da Natureza representam para 
a nossa saúde e bem estar.

Tilde Carneiro
919050797
Cursos e Worshops de alimentação saudável.
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É natural de vila Franca de Xira. trabalha como 
hospedeira na Emirates airlines e vive no Dubai. 
Em 2010 recebeu o prémio “Mulher do ano”, 
nos Emirados Árabes Unidos, por criar um dos 
melhores projetos de empreendedorismo social 
no mundo.
Em 2005, numa viagem a Dhaka, a capital do 
Bangladesh, ficou chocada com o nível de 
pobreza e decidiu fazer algo, tendo começado 
a ajudar crianças de um bairro muito pobre da 
capital. nas repetidas idas a Dhaka, Maria usou 
o tempo livre para criar um pequeno grupo 
humanitário “the Dhaka Project” é um projecto 
comunitário que visa quebrar o ciclo de pobreza 
nos bairros de lata de Dhaka, concentrando-se 
em dar aptidões aos adultos, enquanto tiram 
as suas crianças das ruas e fábricas de tecidos 
para lhes dar educação a tempo inteiro. além 
da educação, também fornece a estas crianças 
duas refeições por dia, cuidados médicos e 
dentários e uniformes escolares.
O projeto paga propinas a mais 500 crianças 
que frequentam as escolas nas proximidades de 
Dhaka. segundo dados da própria instituição, 
desde a sua fundação, 44 famílias fizeram a 
transição dos bairros de lata de Dhaka para 
alojamento estável; outras 605 famílias estão a 
receber apoio em roupas e assistência médica.

MarIa
do Céu 
CoNCEIção

É a atual presidente da libéria - a primeira 
mulher eleita democraticamente chefe de Estado 
de um país africano.
nasceu na Monróvia, capital da libéria, em 1938. 
Formou-se em Economia, Políticas Públicas 
e Mestrado em administração Pública na 
Universidade de havard. O cargo de ministra-
adjunta das finanças em 1972, no mandato do 
presidente William tolbert, deu início à sua vida 
política. Demitiu-se devido a desacordos sobre 
gastos. ao criticar o regime militar publicamente, 
foi condenada a dez anos de prisão, mas acabou 
por ser solta. Exilou-se nos Estados Unidos, 
o que a possibilitou trabalhar no Citibank e 
no Banco Mundial. De 1992 a 1997 dirigiu o 
Programa para o Desenvolvimento das nações 
Unidas. Deixou a direção para retornar à libéria 
e concorrer às eleições presidenciais. Em 2005 
foi eleita presidente, iniciando seu governo com a 
prioridade de garantir a paz e curar as feridas da 
guerra. Foi uma das três mulheres galardoadas 
com o Prémio nobel da Paz de 2011, graças ao 
seu trabalho como primeira ministra da libéria, 
atraindo investidores para a renovação do seu 
país, sem infra-estruturas, esgotos, canalização, 
água potável...  tenta implantar um regime de 
igualdade tanto para as mulheres como para 
os homens, achando que todos têm o mesmo 
direito. na sua luta, apela a todas as mulheres 
que são maltratadas para se imporem; às que 
têm lutado pela liberdade das mulheres que 
continuem, já que, se todos fizerem um pouco 
para atingirem um mesmo objetivo, será mais 
fácil e haverá maiores probabilidades de ser 
atingido.
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MuITAS HAvIAM SIDO as 
experiências de busca. Quem 
sou? De onde venho? Para Onde 
vou? Muitos caminhos, muitos 
aprendizados, muitas descobertas… 
O projeto InPassion nasceu no dia 12 
de Março de 2011. Vou contar-te a 
história da sua gestação e parto.
Mais tarde ou mais cedo, o grande 
presente da Respiração Consciente 
foi-me apresentado. Que simplicidade! 
Que sublime doçura… Foi a primeira 
vez que realmente senti o que era 
Amar, o que era mesmo a minha 
Essência, o que era apaixonar-me pela 
totalidade de mim.
Através do uso da Respiração 
Consciente, muitos outros processos 
chegaram até mim, nomeadamente 
a grandiosa dança de integração 
de Aspetos - partes/identidades de 
nós mesmos que, de alguma forma, 
ficaram desintegrados, jogando os 
seus próprios jogos -, influenciando-
me nas minhas escolhas e decisões, 
limitando-me. Cada um destes 
Aspetos/ Identidades que é integrado 
no todo de Quem Realmente Somos, 
traz consigo os seus tesouros, 
a sua luz e dilui-se, nunca mais 
despoletando os mecanismos de 

limitação para os quais foi criado.
Neste caminho de integração 
muitos foram os muros saltados, 
os aprendizados adquiridos. E foi 
crescendo mais e mais esta história 
de amor entre o Humano e o Divino 
integrado no Corpo, neste Corpo 
que me alberga, que me transporta e 
nutre e me permite vivenciar as mais 
maravilhosas bênçãos da vida. E mais 
e mais amor flui e tranborda, disponível 
para ser partilhado com o mundo 
inteiro!
Então, fui-me dando conta de que 
havia mais saltos a dar, de que não 
estava a expressar a totalidade da 
minha paixão, que o meu fluxo de 
abundância estava, ainda assim, 
trancado. Decidi perguntar à minha 
Essência, que dá pelo nome de 
Aeelah, o que gostaria de desenvolver 
comigo, qual era a Sua proposta para 
realmente vivermos a vida em total 
plenitude.
E eis que nasceu o projeto 
InPassion. Foi-me sugerido o nome 
e o conteúdo, as diferentes áreas de 
influência, os textos de introdução 
de cada item e até uma parceira 
de trabalho com quem iniciar o 
desenvolvimento do projeto – a minha 
amada amiga Luisa Amaro (Eilhya).
Foi com grande paixão, alegria, 
entusiasmo, compaixão, com um 
imenso amor e celebração que 
encetámos esta jornada, até que 
conseguimos materializar o site
www.inpassioncoaching.com, em 
junho de 2011. Daí para a frente, 
muitos têm sido os desafios de 

crescimento e expansão individual 
e muitas, incontáveis, as dádivas 
trocadas. A equipa InPassion tem 
crescido sem egos à mistura, sem 
medo de ser o puro reflexo da alegria 
da alma em tudo o que pensamos, 
dizemos e fazemos.
Promovemos programas de Coaching 
muito inovadores (ver mais no site 
www.inpassioncoaching.com) para 
todas as faixas etárias, desde bébés 
ainda em gestação até adultos de 
todas as idades, incluindo o programa 
InPassion Corporate, para empresas, e 
outros mais. Temos também uma área 
de criações que inclui pintura, livros, 
cds, enfim, paixão total.

A tónica de todo o nosso trabalho 
assenta na escolha clara entre 
apenas sobreviver ou realmente 
viver? Ser pequeno ou inteiro?
Ser vítima ou soberano?

E todos os nossos programas levam, 
de uma forma ou de outra, a mais 
VIDA, mais PAIXÃO, mais AMOR, mais 
LIBERDADE, mais CRIATIVIDADE, mais 
SERENIDADE, mais PARTILHA, mais 
ABUNDÂNCIA.

Para nós, nada é impossível. Todos 
os seres Humanos são Extra-
Ordinários e a VIDA é uma eterna 
CELEBRAÇÃO, vivida em profunda 
GRATIDÃO, momento a momento, 
numa respiração de cada vez.

www.inpassioncoaching.com

InPassion Coaching – Inspiring Passion Coaching

inpsiração + Compaixão + intuição = ser Extra-Ordinário!

+351 917 369 951 - info@inpassioncoaching.com

InPAssIOn
InSPIRAR
A PAIXãO

Com Amor, Tânia Castilho

Aeelah
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QuE ME PERDOEM todas as 
mulheres por aquilo que vou escrever. 
Não sou de fazer juízos de valor ou 
personalidade e aprecio a sensibilidade 
de toda e qualquer mulher. Aliás, a 
sensibilidade é uma característica que 
as mulheres melhor desenvolveram 
ao longo dos tempos. No entanto, 
e unicamente com o objectivo de 
as poder ajudar a identificarem-se 
e, se assim o escolherem, poderem 
mudar, fiz uma cuidadosa divisão das 
mulheres em três grupos, tomando 
como base a minha experiência dos 
testemunhos de centenas de mulheres 
que entram no meu consultório, cada 
ano, para coaching.
Volto a repetir.

Este texto destina-se apenas 
a auxiliar, não a criticar 
ou condenar, até porque se 
existe alguém que admiro 
são as mulheres, por toda a 
envolvente de misticismo e 
de inteligência que trazem 
consigo.

Assim, dividi as mulheres em três 
grupos:
as revoltadas;
as irreverentes
e as rebeldes.

Já estou a imaginar a vossa cara de 
surpresa… Quem é este homem, que 
nos classifica nestes três grupos tão 
depreciativos? Bem pelo contrário!

Vão perceber, ao longo da descrição 
de cada grupo, como cada um tem 
lados negativos e positivos e como 
vos pode ajudar. Desculpem a minha 
ousadia, mas vou tratá-las por tu. 
Facilita a comunicação e torna-nos 
mais próximos, nesta abordagem um 
pouco delicada (ou não?).

Comecemos então pelo primeiro 
grupo: as revoltadas.
Começo por perguntar-te o seguinte:

Há quanto tempo vives a tua Vida 
sem ser a tua Vida?
Há quanto tempo calas a verdade 
debaixo de um sorriso tão forçado 
quanto angustiado?
Há quanto tempo anseias por soltar 
um grito de liberdade mas não o 
consegues, devido a uma qualquer 
razão que te parece totalmente 
impeditiva?
Há quanto tempo te apetece mudar 
de Vida?
Há quanto tempo vives em 
sofrimento interior e, por vezes, 
abate-lo sobre alguém que não tem 
culpa nenhuma?

Estas perguntas dizem-te alguma 
coisa? Identificas-te com alguma, ou 
algumas delas?
Se sim, então percebe que vives na 
condição de revoltada. Para ti, tudo se 
assemelha a uma maldição de onde 
pareces não conseguir sair. A tua Vida 
dir-se-ia parada e não vislumbras no 
horizonte qualquer solução.
Porquê?

QuE GénERO DE 
MuLHERES EXISTEM?

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

Email: mdkm@netcabo.pt
Facebook: José Micard Teixeira
http://vivasemmedo.no.comunidades.net
Contacto – Ovar – 256 106 208
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O Pharol 72 é uma clínica 
multidisciplinar que 
engloba diversos serviços: 
• psicologia
• serviços de saúde
• apoio domiciliário
•  terapias alternativas e 

complementares.
 
Acupunctura
Aulas de yoga
Clínica geral
Cardiologia
Fisioterapia
Homeopatia
Massagem ayurvédica
Nutrição
Psicologia
Podologia 
Reflexologia
Reiki
Terapia sacro craniana
Terapia prânica
Terapia prânica estética 

www.pharol72.com

Campo 24 de Agosto, 13, Porto

225105054 | 914705580 | 968686017

Somos um grupo de 
profissionais determinados em
“Iluminar a sua vida”. 

Serviço de Apoio 
Domiciliário
24 horas

Cuidados de enfermagem
Cuidados específicos a doentes 
convalescentes com AVC, 
Alzheimer, Cancro, Parkinson
e Diabetes
Higiene pessoal
Refeições e muitos outros

Esta é a pergunta que mais te fazes 
e, como consequência, tens sempre 
tendência a culpar alguém pelo que te 
está a acontecer. Cuidado, para não 
caíres na vitimização. Sabes muito 
bem que é um caminho vicioso e de 
difícil saída. 
Tenta, antes, parar e respirar fundo. 
Olha para aquilo que tens sido e 
questiona-te se é assim que queres 
ficar para o resto dos teus dias. Se 
sim, tenta aprender alguma coisa 
com a tua dor. Se não, sai já daí e 
começa a fazer coisas por ti. Coisas 
simples, no início, como um pequeno 
mimo, mas sempre fundamentado na 
pergunta: “O que estou a fazer, estou 
a fazê-lo por mim ou pelos outros?”. 
E a resposta deve ser sempre: “por 
mim”. Se te acusarem de egoísta, 
lembra-lhes que apenas podes dar o 
que és. Só vais gostar de alguém na 
medida do Amor que tens por ti. Mais 
do que isso, desconheces. Entendes?

Cuida de ti como se fosses 
a tua prioridade máxima, 
porque na verdade é-lo.

Nunca te esqueças disso. Se não, 
questiona-te o que tens ganho em 
sentires-te revoltada. Tu mereces viver 
a tua Vida! Não abdiques disso nem 
por um segundo!

Segundo grupo: as irreverentes.
Porque dizes, sistematicamente, 
que vais mudar a tua Vida, mas não 
passa de uma intenção?
Porque te armas em forte, quando, 
por dentro, sentes-te em pedaços?
Porque insistes em representar um 
papel que, no final do dia, só te 
deixa ainda mais cansada?
Porque não paras de te comparar 
com os outros e de buscar a sua 
aprovação?
Porque teimas em medir nos outros 
comportamentos, palavras e ações?
Porque criticas tanto os outros e 
fazes tão pouco por ti?

Tu oscilas entre a revoltada e a 
rebelde. Desculpa, mas fazes 
parte do grupo mais problemático, 
precisamente porque estás no meio 
e não te decides a passar para um 
lado ou para o outro. No fundo, és 
uma revoltada a querer parecer uma 
rebelde, mas cuja revolta se manifesta 
muito facilmente.
Tenta entender que tens de fazer 
uma escolha, seja ela qual for. Não 
escolheres é também uma escolha, 
sabias? Mas, se escolheres a pensar 
em ti, vais seguramente sentir-te 
melhor com a escolha que optares 
seguir. Por isso, escolhe seres tu 
mesma, independentemente da 
aprovação dos outros. Tu, como 
irreverente que és, anseias pela 
aprovação dos outros, que te invalida 

de realizar o grande propósito da Vida: 
seres tu mesma!
Esquece que os outros são 
importantes perante a importância de 
ti mesma. Aprende a dizer “não” e a 
não tolerar o intolerável. Percebe que 
a única aprovação de que necessitas 
é da tua! Toma as atitudes que a tua 
Alma te pede para tomar, sem ligares 
ao resultado, mas apenas ao durante. 
É certo que vives em sociedade e tens 
de saber viver nela, mas não tens de 
viver para ela. Liberta-te desta amarra 
e começa a usufruir da recompensa 
de te sentires livre por seres quem 
verdadeiramente és. Desse modo, 
tudo se tornará melhor e terás uma 
Vida muito mais aprazível!
O terceiro grupo: as rebeldes.
É, definitivamente, o grupo mais 
entusiasta. Não apenas porque é o 
das mulheres mais sabedoras do 
que querem, mas também porque é 
o grupo daquelas mulheres que se 
escutam e sabem que é no seguir da 
intuição que reside o seu verdadeiro 
caminho.

Seres rebelde é ser diferente. 
Seres diferente é ser tu 
mesma. Seres tu mesma é ser 
rebelde.

Já percebeste que, quando te 
comparas, estás a imitar. E quando 
imitas, não és mais tu, mas uma 
tentativa de ser qualquer outra 
pessoa. Já libertaste a tua essência 
dessa necessidade da tua mente 
de te comparares e escutas o que 
ela te pede, todos os dias. Ela 
deseja apenas que te distingas pela 
diferença, porque tu és a diferença 
tornada escolha do coração. Por ti, 
permites-te ser tu mesma, ligas-te à 
tua essência e descobres, finalmente, 
quem verdadeiramente és e o que 
andas por aqui a fazer.
Enquanto segues a tua intuição, nunca 
acreditas que o que é melhor para 
ti pode também ser o melhor para 
os outros. Enquanto segues a tua 
intuição, deixas brilhar o que de mais 
abundante existe dentro de ti. 

Enquanto segues a tua 
intuição, estás finalmente a 
dar significado à tua Vida! 
Parabéns por seres uma 
rebelde! O mundo precisa 
que todas sejam como tu!

Para finalizar, gostava de acrescentar 
mais uma coisa. A única frase que 
faz sentido dizer a alguém que está a 
atravessar um momento menos bom e 
de mudança é exactamente esta: 

“Eu acredito no teu valor e 
sei que vais conseguir!”

E porquê? Porque a ajuda que a 
outra pessoa necessita não é que tu 
decidas ou resolvas algo por ela.
O que ela realmente precisa é que a 
sintas e que, com as tuas palavras, 
a incentives a libertar-se de todo o 
medo para, finalmente, poder fazer 
escolhas por si só, livre de quaisquer 
inseguranças, guiada unicamente pela 
sua própria energia e intuição para, por 
fim, ser ela mesma.

Bem hajas, mulher, por seres quem 
És!



34    ESPAÇO ABERTO    MAR/ABR’12 MAR/ABR’12    ESPAÇO ABERTO    35  

ASTROLOGIA estuda os ciclos de vida, as “voltas que a vida dá”. Não é ciência 
nem arte, porque é mais que as duas; é uma estrada infinita de sabedoria e de 
fé, mostrando e orientando a luz que nos liberta dos medos, erros… 
E como tudo na vida tem uma reflexão, analisar o mapa natal desta revista foi um 
desafio gratificante. 
Nasceu no dia 30 de outubro de 2010, às 21H30, na cidade do Porto.
A Revista Espaço Aberto nasceu de um sentido de fé. Assim, o seu objectivo não 
é ficar na sombra da gaveta, mas mostrar ao mundo que tudo parte de dentro 
para fora, de onde o sonho nasce e se torna realidade. 
A Revista Espaço Aberto é uma revista alternativa que abrange as áreas das 
terapias, focadas nas diversas filosofias, ideologias e crenças.

A Revista Espaço Aberto “nasceu” sob 
a regência do signo Escorpião, com 
influência do planeta Sol posicionado 
na casa 5. O signo Escorpião, por si 
só, é intenso de desejo, motivado por 
uma vontade de investigação humana.

Expressa-se através da 
palavra, como fonte da 
informação e da inspiração 
mais simples para chegar 
à essência do ser. Busca o 
mistério através da força de 
vontade e persistência, que 
são os seus pontos fortes.

MAPA ASTROLóGICO
DA REvISTA

Astrólogas:  
Sónia Vieira, 918658152, sonianvieira@hotmail.com
Carla Costa, 914497531, estrela.indigo@hotmail.com

Tem como ascendente Caranguejo, 
um signo regido pelo planeta Lua, 
e o elemento Água, que lhe dá a 
sensibilidade, a devoção, a intuição, a 
ajuda ao próximo e o lado maternal, no 
crescimento de uma família universal. 
Tem a Lua na casa 3, em Leão, que 
é auto-suficiente e auto-confiante. 
Tem uma posição de autoridade 
e liderança, que a revista aceita 
com seriedade e naturalidade; tem 
honestidade franca e manifesta 
grande capacidade de organização. 
Leva a todos as suas emoções de 

“Os corpos celestes 
são a causa de tudo 
quanto acontece neste 
mundo sublunar; agem 
indirectamente sobre 
as acções humanas, mas 
os efeitos que produzem 
não são necessariamente 
inevitáveis.”1

São Tomás de Aquino

“Não deixeis o vosso espírito 
apagar-se nem desprezeis as 
profecias; experimentai tudo 
e retende o que for bom.”2

São Paulo, aos Tessalonicenses, v. 19-21

É muito idealista, até 
mesmo mística, pois faz 
tudo com muita intensidade, 
facilmente transformando o 
ódio em amor.

Tem Marte na casa 6, em Sagitário, 
pelo que é entusiasta, tem força 
interior e baseia-se numa boa filosofia. 

Cheia de ambição e vigor, é 
uma defensora de causas, 
tendo um senso natural de 
ritmo, harmonia e tempo.

Júpiter na casa 10, em Peixes, torna-a 
imaginativa, gentil, tranquila e modesta. 
É atraída por causas nobres. Pela sua 
natureza simpática, luta pelos não 
privilegiados e tenta ajudá-los. 
Saturno na casa 5, em Balança, 
define-a como disciplinada, com 
grande sentido de justiça, ciente de 
estruturas sociais, trabalhando em prol 
dos outros.
Urano na casa 10, em Peixes, aponta-a 
como visionária, muito mutável - um 
rio de boas intenções. Gosta de fugir 
para mundos diferentes, sacrifica-se 
e vivencia uma luta espiritual para 
superar as tendências materialistas 
da antiga Era de Peixes, em buscas 
de realizações mais evoluídas, da 
Era de Aquário. Em suma, é uma 
revista familiar, evoluindo dia após 
dia, tal como o amor de mãe, numa 
missão com consciência, estabilidade 
e sabedoria que tende a orientar o 
caminho do seu filho, tornando-o mais 
sereno, cheio de alento para as futuras 
tempestades da vida.

No futuro, a Revista 
expandir-se-á com maior 
segurança e oportunidades, 
graças à sua lealdade, 
espiritualidade forte e 
magnetismo.

Lunar - Intuitiva

1  Significado da Astrologia, Elizabeth Teissier, Livraria Bertand

2  Significado da Astrologia, Elizabeth Teissier, Livraria Bertand

afeto generoso, transmitindo novos 
caminhos de luz nesta Nova Era de 
Aquário. É uma revista expressiva, 
intelectualmente curiosa, com uma 
motivação fascinante.
Tem Mercúrio na casa 5, em 
Escorpião, pelo que nasceu para 
a palavra, para a transmissão de 
opiniões, para arrancar “o podre das 
pessoas, sem ferir o ser humano”, 
proporcionando a transformação, 
para uma realização e liberdade de 
novas escolhas. Este posicionamento 
investigativo de Mercúrio é positivo na 
cura da alma, onde a sabedoria reina e 
os princípios do bem permanecem. 
Tem Vénus na casa 5, em Escorpião. 
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a “guerreira da paz” nasceu na libéria, em 
Monróvia, em 1972. tornou-se ativista da paz 
e líder no movimento contra a guerra civil que 
perdurava no seu país. agia numa luta não 
violenta pela segurança das mulheres e pelos 
seus direitos, que assegurassem a importância da 
participação de todas na construção de um país 
mais justo.
vestida, frequentemente, de branco, leymah 
convidou as mulheres a orar pela paz, sem 
distinção de religião. O movimento ganhou força 
durante o conflito de 2003, ao ponto de partirem 
para uma greve de sexo, obrigando Charles taylor 
a integrá-las às negociações de paz.
na sua convivência com crianças soldados 
percebeu, enquanto assistente social, que a 
solução só ocorreria se as mulheres, as mães 
dessas crianças, se insurgissem. 
leymah fundou e dirige várias organizações de 
mulheres. O seu principal fundamento para as 
suas vitórias foi crer que a mudança na vida das 
pessoas acontece quando se pode confiar num 
interventor divino que você pode chamar todos 
os dias…Deus. E um passo que der com fé será o 
suficiente para ele auxiliar com o resto. recebeu 
juntamente com a sua compatriota Ellen Johson-
sirleaf e com Karman tawakkul o prémio nobel 
da Paz.

É uma figura emblemática da mobilização 
opositora no iémen. É jornalista ativista, política, 
membro sénior do partido político al-islah e 
representante de manifestações pacíficas. a sua 
batalha consiste na busca de maior liberdade 
jornalística para o iémen, poder para as mulheres 
e mais atenção aos direitos humanos. nasceu em 
1979 e é conhecida como a “ Mãe da revolução” 
e líder do grupo “Mulheres Jornalistas sem 
Correntes”. Foi a segunda mulher muçulmana a 
ganhar um prémio nobel da Paz.
tawakkul tem sido objecto de atenção de países 
ocidentais pela defesa dos direitos humanos e 
pela sua força em resistir as perseguições do 
regime em busca de implantar uma revolução 
pacífica.

“As mulheres devem parar de ser ou sentir que 
são parte do problema e tornar-se parte da 
solução. Temos sido marginalizados por um 
longo tempo, e agora é o momento para as 
mulheres a se levantar e se tornar activas sem 
precisar pedir permissão ou aceitação”. 
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Tawakel Karmam
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A DEPRESSãO
nA MuLHER

José Malta
Voz do silêncio, Lda
Rua Dr. Mário Cal Brandão, 158
4435-321 Rio Tinto (junto à estação)
914 092 839
912 629 329
geral@vozdosilencio.com

HÁ QuEM DIGA que o melhor 
do mundo são as mulheres. Devo 
confessar que concordo plenamente. 
Diz-se ainda que não são fáceis de 
compreender. Eu reforço e agradeço 
essa dádiva.
Contudo, pergunto-me se gostaria 
de ser mulher A resposta é simples: 
NEM PENSAR! Não sei como 
resistem a tantas adversidades; 
confesso que não teria coragem 
para tanto. Trabalhadoras, mães, 
donas de casa, entre muitas outras 
ocupações, é incrível… Mas isto 
não terá os seus custos? A fatura 
não será demasiado pesada? Viver a 
vida com tantas responsabilidades e 
exigências leva a um desgaste diário 
que, penosamente, proporciona 
perturbações no humor. O cansaço 
físico acumulado vai corroendo 
o bem estar e, lentamente, vai-
se transformando em mau estar 
emocional. 

A depressão não é exclusiva 
da mulher. No entanto, esta 
atinge-a de forma muita intensa e 
preocupante.

Um em cada cinco portugueses 
sofre deste flagelo, com todos os 
transtornos bio-psico-sociais inerentes 
à situação. Mais do que lamentar a 
situação, urge encontrar soluções 
alternativas que ajudem a melhorar o 

problema, visto a vertente tradicional 
não dar total resposta.
Apesar de a depressão estar na 
ordem do dia, a mesma era já referida 
no Antigo Testamento, na estória 
do Rei Saúl. Ao longo dos tempos, 
chegou a ser confundida com factos 
místicos e associada a poderes 
demoníacos. Hoje, a sua realidade 
está bem estudada. Mas será que a 
ciência fornece toda a ajuda?

Será que os fármacos resolvem 
os problemas que envolvem esta 
realidade? Tratamos a causa ou o 
sintoma?

A medicina natural pode fazer alguma 
diferença, pois vê a pessoa como um 
todo e não apenas como um sintoma. 
Para se compreender a depressão, 
temos de viajar através dela, até à 
realidade da pessoa, ajudando-a a 
identificar e a resolver o problema de 
base, reconstruindo, assim, a sua 
forma de reação perante o mundo. 
Não se pretende drogar alguém e 
fazer de conta que tudo está bem, 
mas sim, fortalecer a pessoa, para que 
possa lutar diariamente contra esse 
desequilíbrio.

De batalha em batalha, vai-se 
sentindo mais forte, tomando as 
rédeas da sua vida.

Acredito que a viagem deve iniciar-
se pelas terapias energéticas, tais 
como o Toque Terapêutico (Healing 
Touch) ou o AngelKi. Estas terapias 
proporcionam uma acalmia única 
e a possibilidade de a pessoa 
se reencontrar consigo mesma, 
compreendendo melhor o motivo da 
depressão, alicerçando estratégias 
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para a sua reabilitação suave. Falo de 
um misto de técnica de imposição de 
mãos e de estudo do seu ser, numa 
viagem ao reencontro de si mesmo. A 
prática diária de técnicas de meditação 
na linha do Chi Kung, Tai Chi ou Yoga 
também são úteis.
Como complemento físico, temos a 
Acupuntura e a massagem, com raízes 
milenares. Se tomarmos o exemplo do 
provérbio chinês “o sorriso vem dos 
pés”, percebe-se a relação terapêutica 
da massagem na promoção do bem 
estar. Hoje sabemos das alterações 
bioquímicas que a inserção de agulhas 
ou o toque causam e, dessa forma, 
apressam a reabilitação da pessoa.
A Acupuntura pode ser um meio para 
aliviar os sintomas que perturbam 

sintomas são, muitas vezes, o alarme 
de que algo está em curso e que 
pode ser evitado.

Alguns dos avisos
do nosso corpo
› Perda de interesse e prazer
› Falta de energia 
› Insónias 
›  Baixa auto-estima e 
autoconfiança

› Culpabilização
› Pessimismo
› vontade de morrer
› Dificuldade de concentração
› Falta de apetite

o bem estar e ajudar a promover 
um estado de acalmia, mantendo a 
lucidez, para uma melhor avaliação da 
realidade e, dessa forma, possibilitar 
a tomada de medidas para retificar a 
situação. É disto que se trata, viver e 
não sobreviver.

Viver cada segundo com a 
magia da vida e não com a 
ilusão dos fármacos. Por 
norma, todos somos fortes, 
apenas nos esquecemos 
disso.

Às vezes, precisamos alguém que nos 
lembre!
Esteja atento às informações que 
o corpo dá. Lembre-se que estes 
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A primeira vez que lhes peguei, para 
além de os achar bonitos e incríveis 
ao toque, senti imediatamente como 
a energia se reorganizava no meu 
corpo. Ao longo do tempo, fui-me 
apercebendo como se tornou muito 
mais fácil relaxar e acalmar a minha 
mente hiperativa. Estou ainda a 
surpreender-me com a forma como 
me ajudam na manifestação de 
pensamentos e de criação da minha 
realidade. Meditar tornou-se muito 
mais fácil, assim como ouvir a voz 
divina em mim.
Um olhar atento para as estátuas 
egípcias permite observar que, muitas 
delas, seguram bastões nas suas 
mãos.

Os faraós e sacerdotes 
usavam os bastões 
para promover o poder 
pessoal, a vitalidade e o 
desenvolvimento espiritual 
(a sintonizarem-se com as 
forças cósmicas).

Compreendiam o fluxo de energias 
no corpo humano e a importância de 
equilibrar as energias Yin e Yang.

Bastões similares foram 
encontrados na Guatemala, 
tendo sido utilizados pelos 
Maias. É também possível 
que os druidas tivessem 
em seu poder este tipo de 
ferramentas. Com o fim 
das dinastias egípcias, o 
conhecimento do propósito 
e a utilização dos Bastões 
ficou nas mãos de algumas 
sociedades místicas 
secretas, que o mantiveram 
em segredo.

A sua existência foi revelada ao 
mundo por um membro de uma 
destas sociedades no manuscrito "Um 
Sistema de Yoga Caucasiano". Este 
documento foi mais tarde descoberto 
por um físico russo, que recriou os 
Bastões, em conformidade com as 
especificações originais desses textos. 
Desde 1990, na Rússia, decorreram 
inúmeras pesquisas sobre o efeito dos 
Bastões e a sua relação sinergética 
com as pirâmides - durante doze dias, 
são acondicionados numa pirâmide 
com 21 metros de altura, de forma a 
aumentar a sua eficácia.
Quando manuseados de forma 
correta, os Bastões de Cura Egípcios 
estimulam os sistemas endócrino, 
imunitário e nervoso; ajudam a 

equilibrar os chacras e estimulam o corpo 
como um todo, promovendo a cura. Quando 
partilhados, harmonizam a energia entre casais. 
Se se pretender uma cura física, é importante 
utilizar os Bastões numa base diária. 
Normalmente, o desequilíbrio é visível no 
campo energético da pessoa, bem antes de se 
manifestar fisicamente, pelo que, após equilibrar 
o campo energético, a resposta física pode 
também não ser imediata. A medicina pode ajudar 
a lidar com os efeitos, ao mesmo tempo que os 
Bastões ajudam a olhar para a causa.
Com o corpo em equilíbrio, um continuado uso 
regular dos Bastões aumenta as habilidades 
mentais e psíquicas, tais como a telepatia, a 
clarividência e a conexão com a Vida. 
Se é terapeuta, coach ou massagista, o uso 
dos Bastões entre sessões pode restaurar a sua 
energia e aclarar a sua mente, de forma a dar o 
seu melhor a cada cliente. É também possível 
colocar os bastões nas mãos dos clientes, para 
os induzir a um estado de quietude mental, 
facilitador da terapia.
Há três tipos de bastões.
Os Bastões-Kont são excelentes para abrir 
os canais de energia, facilitar a cura, a insónia e 
diminuir a tensão arterial.
Os Bastões-Quartz são universais para 
todas as curas e podem também ser utilizados 
para a meditação. Ambos estimulam o campo 
energético, ao mesmo tempo que fortalecem a 
resposta natural de cura do corpo e preparam o 
sistema de energia para a expansão.
Por fim, os Bastões-Cristal são energizantes 
e estimulam a energia psíquica e a comunhão 
espiritual. São úteis para a meditação, 
manifestação de pensamentos e trabalho com 
vidas passadas. Sendo da mais alta frequência, 
não são aconselhados para a pessoa iniciante em 
trabalhos com energia.
Os Bastões egípcios são também utilizados para 
energizar as pirâmides, com as quais se trabalha 
durante um equilíbrio Avesa.

Se quiser conhecer a energia Avesa consulte o 
site http://www.avesaquantumhealing.com ou 
participe num dia aberto de equilíbrio Avesa na 
Escola de Yoga da Foz, no Porto.

O mais importante é que os Bastões têm mesmo 
que ser experimentados em primeira mão. Venha 
experimentá-los numa oficina!

BASTõES EGíPCIOS
COM CRISTAIS EQuILíBRIO AvESA

A energia Avesa chega até nós 
através de uma linhagem de 
sábios e mestres ascensos que 
viviam no Tibete e nos Himalaias. 
Mantida em segredo até ao ano 
2000, é uma técnica holística, 
complementar da medicina 
tradicional e de outras medicinas 
alternativas como o Reiki, onde a 
conexão da Consciência com a 
orientação Divina é plenamente 
ativada.
Avesa Balancing é uma técnica 
que alinha todo o espectro do 
nosso ser multidimensional, 
permitindo que as energias 
estagnadas que já não nos 
servem sejam substituídas pela 
energia criativa.
Uma sessão de Avesa consiste no 
reequilíbrio dos chacras através do 
som, da frequência e da vibração. 
Com o uso de diapasões, bastões 
egípcios e pirâmides, toda a 
energia vital e curativa é colocada 
a fluir, de modo a possibilitar o 
alcance da plenitude física, a 
dissolver bloqueios energéticos, a 
clarificar perceções e a conectá-lo 
com o seu guia espiritual.
Com o Reequilíbrio Avesa, a 
energia e a intenção fluem de 
forma tão poderosa que são 
capazes de produzir alterações 
transformacionais no plano 
físico. Esta ferramenta de 
empowerment e ascensão do 
Eu faz com consiga utilizar a 
sua própria natureza vibratória e 
multidimensional para alcançar 
resultados. Avesa Balancing é 
um processo de sintonização 
transformador, uma arte anciã 
de in-soulment e de Conexão 
Cósmica, que abre o caminho 
para a ascensão do Eu e para a 
elevação da sua Energia Criativa.

www.escoladeyoga.pt

Marta Lima
Hipnoterapeuta Alquímica
934 257 464
limarta@gmail.com
www.nascimentoconsciente.com (em construção)

OS BASTõES EGíPCIOS COM CRISTAIS, originários do antigo Egipto, são 
uma tecnologia energética extraordinária, desenhada para estimular a cura física, 
expandir a consciência energética, ampliar as habilidades psíquicas e aprofundar 
a comunicação com a alma. Estas ferramentas são únicas, poderosas e 
sagradas! 
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FALA-SE, CADA vEz MAIS, das 
novas terapias - Reiki, Cura Prânica, 
entre tantas outras.
Fala-se também que basta fazermos 
alguns cursos e iniciações às terapias 
para estarmos prontos para o campo 
de ação.
Na minha modesta experiência que 
não é tão simples assim.

O nosso sistema de energia 
é complexo; estamos ainda 
nos primeiros passos 
para descodificar toda a 
informação que trazemos no 
nosso Ser.

nOvAS TERAPIAS

vISTORIA AO CAMPO DE EnERGIA

encontraremos os bloqueios que 
se formaram, ou que estão ainda 
em formação, pelos pensamentos e 
emoções constantes que emitimos: 
raiva, ódio, cólera, inveja, rancor, baixa 
auto-estima, medo, tristeza. Além 
de nos exaurirem energeticamente, 
vão minando as linhas de força do 
nosso campo áurico, como pequenos 
parasitas que “entopem”o nosso 
circuito, desviando a energia do seu 
percurso normal, fazendo com que a 
energia vital não chegue aos nossos 
órgãos.
Normalmente, esses bloqueios 
aparecem como placas ou blocos 
de energia estagnada. Algumas 
vezes, rompem o nosso campo 
áurico, deixando a nossa proteção 
natural com fissuras ou buracos, 
potenciando o ataque de bactérias, 
vírus e também de seres do Astral. 
Esta desorganização pode também 
causar um desequilíbrio nos 
elementos tão falados na Medicina 
Tradicional Chinesa - Fogo, Terra, 
Metal, Água e Madeira -, além de 
outras configurações anómalas que 
podemos notar.
Resumindo, o nosso sistema 
energético entra em pane; começam a 
aparecer disfunções a nível orgânico, 
como dores, manchas, doenças 
de pele, taquicardia, ansiedade, 
desequilíbrio do nosso PH, entre 
outros problemas mais graves.
E o que fazer? Usar todas as 
ferramentas preventivas que estão ao 
nosso alcance para encontrar a cura: 
Reiki, Cura Prânica, Hipnose Clínica, 
Cura de Thoth, Taças Tibetanas, 
Risoterapia, etc.

Existe uma infinidade de 
terapias poderosas, com 
resultados maravilhosos, 
que não invalidam a 
medicina convencional, 
mas que funcionam como 
coadjuvantes, reforçando a 
cura.

André Valentim (Lobsang Karma) e Tulku Lama 
Lobsang Thamcho nyima

André Valentim
Formação: Licenciatura e Mestrado em Psicologia 
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação - 
Universidade do Porto
Formado em Cura Prânica pelo Institute for Inner 
Studies, inc. Philipinnes. Master Choa Kok Sui
Mestre em Reiki pelo Sistema Usui Shiki Ryoho
Credenciado em Hipnose Clínica pelo London 
College of Clinical Hypnosis, Membro da Britsh 
Society of Clinical Hypnosis nº 11011
Site BSCH: http://www.bsch.org.uk/

Se estivermos atentos, concluímos 
que passámos muitos anos das 
nossas vidas bombardeados com 
pensamentos e emoções negativas, 
que distorceram e reestruturaram o 
nosso campo de energia (a aura) de 
forma anómala. É aí que a doença 
aparece, como o cancro, por 
exemplo, quando essa dissonância 
se materializou no plano físico. O que 
podemos, então, fazer? Temos que 
lutar, para reverter todo o processo de 
longos anos.
Através das novas terapias, 
conseguimos fazer uma “vistoria” ao 
campo de energia. Dessa forma, 

É necessário não esquecer que a 
cura é um processo em conjunto, 
entre terapeuta e paciente, além, 
claro, da ajuda dos nossos Mestres, 
Guias e Anjos de cura. Sem eles, seria 
muito difícil conseguirmos avançar 
na jornada. Muitas vezes, não temos 
esta consciência. No entanto, em 
todas as sessões de cura em que nos 
propomos ajudar, estes Seres estão 
presentes, com as suas emanações 
benéficas e calmantes, acelerando 
todo processo.

Convém ter em mente que, 
por vezes, a doença é apenas 
uma chamada de atenção, 
para acordarmos; para nos 
lembrar que existe uma 
razão para estarmos aqui e 
que, talvez, nos tenhamos 
desviado do caminho 
proposto.

No processo de cura, é necessário 
que a pessoa mude o seu padrão de 
pensamento para emoções positivas. 
Só assim poderá reestruturar o seu 
campo energético. Ter consciência do 
processo é muito importante. Algumas 
pessoas julgam que o processo é da 
inteira responsabilidade do terapeuta. 
Vão às consultas, saem melhores, 
mas não fazem os trabalhos de casa, 
pensando estar já curadas, voltando 
ao padrão mental anterior. Pouco 
tempo depois, os seus sintomas 
voltam.
Meditação e relaxamento são 
também essenciais, pois ajudam-nos 
a compreender o que está errado, 
onde estamos a falhar. Percebemos 
que a doença está a tentar transmitir 
uma informação, uma chamada de 
atenção.

Quando compreendemos a 
razão e mudamos o padrão 
mental, na maior parte dos 
casos, a cura é certa.

· design gráfico  

· design de produto  

· consultoria  

· merchandising

·  decoração 
e renovação 
de espaços públicos  

· eventos temáticos

Centro de Negócios do Bonfim
Rua Monte do Bonfim, 120
4300-350 Porto
Telef: +351 22 5101639 

www.trocasdeimpressao.com
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nasceu em 1945, em rangun. tornou-se 
política de oposição, ex-secretária geral da liga 
nacional pela Democracia, líder do movimento de 
restabelecimento da democracia na Birmânia. Foi 
detida a prisão domiciliária durante 15 anos, até 
sua libertação em 2010. Em 1990 foi galardoada 
com o Prémio rafito e o Prémio skaharov para 
a liberdade de Pensamento; em 1991 recebeu o 
nobel da Paz. aung é a inspiração para o povo da 
Birmânia na luta contra um governo repressor e 
símbolo do movimento não violento.

“Se meu povo não está livre, como posso dizer 
que estou livre? Ou estamos livres juntos ou não 
estamos.”

Eliane lima dos santos Potiguara nasceu no 
Brasil em 1950. É professora e escritora indígena 
brasileira, remanescente dos potiguaras. É 
Conselheira do instituto indígena de Propriedade 
intelectual e Coordenadora da rede de Escritores 
indígenas na internet, além de integrante da rede 
Grumin de Mulheres indígenas.
Participou durante anos, da elaboração da 
”Declaração Universal dos Direitos indígenas”, na 
OnU. Foi uma das 52 brasileiras indicadas para o 
projeto internacional “Mil Mulheres para o Prémio 
nobel da Paz”.
 autora de vários livros, “a terra é a Mãe 
do Índio”, foi “marcada para morrer” por ter 
denunciado esquemas duvidosos e violação dos 
direitos humanos e indígenas. 
integra o Comité Consultivo do Projeto Mulher: 
“500 anos atrás dos panos”, que culminou no 
Dicionário Mulheres do Brasil.
a sua mais recente obra é intitulada “Metade 
Cara, Metade Máscara” e aborda a questão 
indígena no Brasil.

Quantas vezes as lavas dos vulcões 
incandescentes escorreram pelas costas das 
montanhas, ardendo passados, dando lugar a 
uma nova e magnífica natureza? 
Quantas vezes os redamoinhos e ventanias 
eclodiram no espaço, purificando os suaves e 
mornos ventos? 
Quantas vezes os revoltos mares e trovões 
angustiantes desabrocharam nas puras ondas 
mágicas, levando o barco dos apaixonados? 
É preciso observar a natureza, compará-la à 
essência humana para a conquista da PAZ. 
A PAZ é conquistada porque é um ato político 
de compreensão e acordada entra as partes. 
A PAZ só existe porque existe a turbulência. A 
condição para se ter PAZ é observar e respeitar 
o ciclo da natureza e observar a dialética da 
própria vida. A PAZ, quando conquistada, é 
sinónimo de respeito, de cumplicidade, de 
solidariedade, enfim... de amor. O Estado da Paz 
é a última etapa de um ciclo pós –guerra, seja 
essa guerra qual for. A PAZ é lutada, enfim, a 
PAZ é conquistada. 
E quando se atinge esse nível, o respeito e 
sabedoria são eternos! 

auNG saN
suu kyI ElIaNE 

PotIGuara

Aung San Suu Kyi

Eliane Potiguara
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O SER QuE DEuS CRIOu, com 
a capacidade de albergar no seu 
ventre a sua “cria”, deve ser entendido 
como uma dádiva. E essa dádiva, 
que só a mulher tem a capacidade e 
responsabilidade de receber, deve ser 
acolhida com sabedoria.

A maternidade é uma arte que toda 
a mulher que a aceita deve respeitar 
nalguns aspetos fundamentais.
Perceba, em primeiro lugar, que a 
criança que vai receber tem o direito 
à sua liberdade. Não a aprisione com 
as suas ideias e pré-conceitos. Você é 
apenas um veículo para a trazer a este 
mundo.

Não a possua, como se 
tivesse um título de 
registo de propriedade. 
Ame-a simplesmente, 
respeitando o seu ser e a sua 
personalidade.

O segundo aspeto é a importância de 
a tratar como um adulto, embora em 
ponto pequeno. Respeite-a e nunca 
a humilhe, sobretudo à frente dos 
outros. A criança não é um “coisa”; 
ela sente e capta muito melhor do que 
você pensa os seus sentimentos e o 
“jogo” que tentar fazer com ela.

A DÁDIVA DA
MATERnIDADE

Não espere que ela lhe transmita 
por palavras elaboradas o que a faz 
sentir mal. A criança não tem uma 
consciência associada a uma estrutura 
linguística capaz de lhe dizer: “Não 
gosto que fales dessa forma comigo, 
sobretudo à frente de pessoas que 
não conheço”. Não. Ela simplesmente 
irá reagir com birras ou mau humor. 
Tente colocar-se no seu lugar. 
Consegue sentir a humilhação?
Ajude-a a saber usar a sua liberdade, 
a sua inteligência, a saber errar e a 
aprender com os seus erros. Dê-
lhe os melhores exemplos. De nada 
adianta dizer: “Não faças isso!”, 
quando você o faz.
Evite igualmente personalizar os seus 
erros, dizendo por exemplo: ”Foste má 
para a tua amiga.”. Opte, antes, por 
lhe dizer que o seu comportamento 
não foi o mais correto. Desta forma, 
não sentirá que é má, mas que, 
naquela altura, não agiu da melhor 
forma. São palavras muito distintas e 
que fazem toda a diferença.

Sobretudo, brinque com ela. 
Este é o melhor brinquedo 
que lhe pode oferecer.

De preferência junto à Natureza, onde 
ela se sentirá mais livre e capaz de 
retemperar as suas energias.
Ser MÃE é uma benção e uma grande 
oportunidade para a “Mulher”, se tornar 
criança. Faça-o com leveza e alegria e 
irá sentir-se mais feliz e completa.
Resta-me encorajar todas as mães 
a viverem a maternidade como um 
momento único, repleto de alegria, 
sabedoria e amor. Viva-o na plenitude.
Como mãe de dois seres 
maravilhosos que me escolheram 
para os acompanhar nesta vida, 
preciso agradecer-lhes o quanto tenho 
aprendido com eles: a ser novamente 
criança, mais completa e responsável.
Obrigada também a ti mãe, por te ter 
escolhido e me teres acolhido com 
todo o teu amor!

Bem hajam!

Dora Gonçalves 
dgirassol@sapo.pt
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A DEFInIçãO DE MuLHER na 
Wikipédia, que é um ser humano 
adulto do sexo feminino, é um pouco 
redutora, na medida em que ser 
mulher é algo muito mais abrangente e 
profundo.
Nos primórdios da Medicina 
Convencional os problemas de 
saúde da mulher eram simplesmente 
ignorados. As mulheres eram 
consideradas seres inferiores, de 
importância menor relativamente ao 
homem, considerado, ao longo de 
diferentes gerações e culturas, como 
o sexo dominante. Felizmente, com 
os enormes progressos da civilização, 
surgiu gradualmente um mundo novo, 
dedicado especificamente à mulher e 
à sua importância na sociedade.

Vários estudos atuais 
demonstram que, em 
muitos aspetos, as mulheres 
possuem mais vantagens 
fisiológicas do que os 
homens. Senão vejamos: 
as mulheres têm mais 
energia, lidam melhor com 
a ansiedade, têm uma maior 
resistência à doença e têm 
uma vida mais longa.

Outros demonstram que as mulheres 
expostas às mesmas condições 
de stress que os homens são mais 
resistentes às doenças de ansiedade. 
As mulheres resistem melhor do que 
os homens às infeções comuns, como 
as “familiares” gripes e constipações 
que surgem todos os invernos. Por 
norma, também recuperam mais 
facilmente das infeções que contraem. 
Claro que a mulher também tem o 
seu calcanhar de Aquiles. O facto de 
ter um sistema imunitário mais forte 
do que o homem nem sempre abona 
em seu favor. Estou a referir-me às 
doenças auto-imunes, comuns nas 
mulheres, como é o exemplo da artrite 
reumatóide. 
Atualmente, há inúmeros rastreios 
para o cancro da mama, cancro do 
colo do útero e outros. Estes exames 
previnem mas, simultaneamente, 
criam inquietação e ansiedade. 
Recentemente, num artigo do 
psicoterapeuta, Dr. Leon Bonaventure, 
li que “a maior de todas as doenças 
do nosso tempo é ter criado um 
mundo apenas científico, de uma 
objetividade e exatidão matemáticas, 
porém unilateral, pois sem alma, sem 
sentido, sem consistência existencial: 
um mundo vazio, desanimado. Nos 
dias atuais temos medo da alma, com 
razão, pois, quando ela reaparece, 
vem junto com uma imensa sombra”.
O contributo da Medicina Chinesa 
é ter em consideração a pessoa e 
não a doença. O papel do terapeuta 
de Medicina Chinesa é mostrar ao 
paciente o seu estado atual e o 
que necessita de fazer para tentar 
recuperar a sua condição anterior.

A esperança média de vida 
da mulher nunca foi tão 
grande como nos nossos dias. 
Mas será que viver muitos 
anos significa ter uma boa 
qualidade de vida? 

No último meio século temos 
verificado que o número de 
mulheres que trabalha aumentou 
significativamente. Eu sou homem, 
mas reconheço que ser mulher nos 
dias de hoje não é fácil… A maioria 
das mulheres que conheço, após um 
cansativo dia de trabalho, trata dos 
filhos e, muitas vezes, também do 
marido; cuida das tarefas domésticas; 
tem que ser uma excelente amante e 
manter sempre um sorriso de orelha a 
orelha. A muitas, é-lhes sugerido que, 
se não forem dotadas de todas estas 
capacidades, será difícil conservar 

A MEDICInA CHInESA
nO CICLO DE vIDA DA MuLHER

a harmonia e o equilíbrio nas suas 
responsabilidades profissionais, 
sociais e familiares. E todos sabemos 
que envelhecer é um processo 
natural e a mulher, símbolo máximo 
da beleza na nossa sociedade, não 
lhe consegue fugir. Existem inúmeras 
medidas preventivas na Medicina 
Chinesa que podemos aplicar para 
abrandar e até minimizar os efeitos do 
envelhecimento, como a Acupuntura, 
a Fitoterapia (plantas medicinais), 
a Dietética, Qi Gong (ginástica 
energética), Tui-Na (massagem 
chinesa), entre outras. Seria bom que 
um dia a sociedade parasse de se 
reger por valores económicos e se 
orientasse por valores humano, pois, 
para qualquer mulher e ser humano, o 
importante não é ser tratado por uma 
ou outra medicina, mas sim a eficácia 
do tratamento. 

Se queremos evoluir como 
sociedade para uma saúde 
de excelência, na minha 
opinião, o caminho a seguir 
também passa pela gradual 
integração da Medicina 
Chinesa (milenar) na 
Medicina Convencional.

Acreditem ou não, a Medicina Chinesa 
é eficaz no tratamento de inúmeras 
patologias, para as quais a medicina 
convencional não consegue dar 
resposta.
Fiquem bem.

Dedico este texto às mulheres mais importantes da 
minha vida: as minhas filhas Madalena e Inês. São 
vocês a razão da minha vida cheia de alegria e amor.

Leonel Duarte
Frequenta o Mestrado de Medicina Tradicional 
Chinesa no ICBAS - UP (Instituto Ciências 
Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto).

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

Coloque as suas questões em:
clinicaleonelduarte@hotmail.com
ou visite: www.clinicaleonelduarte.com
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Formação em Xamanismo Essencial 2012® 

valorizar e recuperar o feminino da vida, da sociedade é criar 
o espaço/tempo para a expressão do feminino nos homens e 
mulheres, é viver a dimensão contemplativa que nos põe em 
contacto com a verdadeira natureza em nós e à nossa volta, 
é escutar o silêncio, onde se ouve o coração, a bússola que 
orienta a vida, segundo os antigos.
é a voz do coração que transmite o amor transformador e 
curador, que acede ao potencial inato de transformação e 
cura, em cada um dos seres humanos.
A dimensão feminina da vida está em relação com os 
elementos terra e água, vive-se na quietude e silêncio 
na atenção à sensação, à sensibilidade, sexualidade, ao 
sentimento, à emoção, à compaixão, inspirando uma acção, 
dimensão masculina da vida, criadora e ousada. Permitindo a 
expressão de co-criada.
O feminino, o silêncio cria palavras de valor e verdade, 
num mundo em que as palavras são banais, em que falam 
ignorantes, mascaradas de conhecimento. A palavra, 
expressão masculina do ser, animada pelo feminino. Yang/
masculino e Yin/feminino em equilíbrio em mulheres e homens.
A prática xamânica neste século XXI, na minha visão vem 
trazer a oportunidade de desenvolver a dimensão feminina, 
essa que pode aceder às várias realidades, para além desta 

realidade da terceira dimensão. Realidades essas onde se 
estrutura a realidade visível. 
é através da dimensão feminina que acedemos à componente 
transpessoal do ser humano, transcendendo o medo e no 
amor, encontrar o Grande Espírito que está dentro de nós.
A prática xamânica nestes novíssimos tempos traz também 
a possibilidade de actualizarmos as práticas terapêuticas, 
mesmo na área das terapias, para uns, ditas alternativas para 
outros, complementares, muitas delas já desactualizadas em 
relação às condições de energia cósmica actuais.
O processo transformador e curador só é  global, em amor 
e conexão com a dimensão transpessoal, acedendo a um 
nível mais elevado de consciência, para resolver a questão, a 
doença nesta realidade. Aplicando o princípio da física quântica 
que Einstein refere, “só se resolve um problema num nível de 
realidade a partir de nível de realidade de outra vibração”.
A Cura Xamânica é uma cura global, física, emocional e 
mental, abrindo a dimensão transpessoal, que permite criar 
novos processos terapêuticos, adequados à transformação e 
cura pessoais e da Terra, nestes tempos de novos desafios.

Maria Margarida Barros

SILênCIO – DIMEnSãO FEMInInA DA vIDA
“…Não há sequer um lugar calmo nas cidades do homem branco. Não há lugar onde se possa ouvir o desabrochar 
da folhagem na primavera ou o tinir da asa de um insecto. Mas talvez assim seja, por ser eu um selvagem que nada 
compreende; o barulho parece apenas insultar os ouvidos. E que vida é aquela se um homem não pode ouvir a voz 
solitária de uma coruja, ou de noite, a conversa dos sapos em volta do charco?”  
Chefe Seattle – Índio Nativo Duwamish, 1854 – América do Norte

Iniciação ao Xamanismo
Técnicas de Cura e Auto-cura

nascimento e Morte – Acompanhamento destas Passagens 
Técnicas e Artes de Cura – Cura por Extracção

Técnicas e Artes de Cura – Recuperação da Alma Perdida
Tambor Xâmanico e outros Instrumentos de Poder

Estrutura e Sentido dos Rituais

Sessões individuais – por marcação
- Terapia Iniciática com Cura Xamânica® -

Aconselhamento Astrológico

Desenvolvimento Humano e Curadores Xamânicos
Agenda e condições através dos contactos disponíveis

www.mariamargaridabarros.com
915 486 254

COMunICADO:
Na edição anterior, foi publicada uma foto que 
ilustrava o texto “O poder do toque”. Acontece 
que esta foto é a capa do livro da Dra. Tereza 
Guerra “Crianças Indigo”, publicado no Brasil. 
Como não era do n/ conhecimento, deixamos 
aqui o nosso pedido de desculpa pela utilização 
desta foto indevidamente.

FALAR DE CRIAnçAS índIgo 
significa ter presente a cor azul índigo 
que a envolve, também denominada 
aura. Todo ser vivo possuiu energia 
vital, contudo, estas crianças 
apresentam-na levemente azulada. 
As índigo são crianças especiais que 
“decidiram” nascer neste momento 
no nosso planeta com uma missão 
e objetivo: mudar a consciência 
da humanidade. São consciências 
evoluídas e inteligentes que poderiam 
ter nascido só daqui a 100 anos. 
No entanto, resolveram vir antes, 
para abrir os caminhos e ajudar nas 
mudanças planetárias.
Apresentam temperamento forte, 
determinado, de difícil integração 
e dificuldade de relacionamento. 
Normalmente, são líderes e não 
aceitam autoritarismo.
Geralmente, os índigo desmotivam-
se na escola com tarefas repetitivas 
e enfadonhas. São hiperativos; têm 
muita energia e sensibilidade e não 
conseguem ficar quietos, a menos 
que algo realmente lhes interesse. 

São atraídos por e realizam-se em 
atividades artísticas como música, 
teatro, escrita, espiritualidade, 
pintura… 
Leais aos amigos, acreditam em 
honestidade e ficam desconcertados 
com injustiças, desonestidade e 
corrupção.
Estes seres especiais sabem que não 
vieram para ser compreendidos, mas 
para compreender e ajudar, neste 
momento crucial de transformação 
da humanidade. Chegou, portanto, 
o momento de derrubarmos velhos 
paradigma, honrando esses “seres de 
nariz empinado” como presentes, em 
vez de os vermos como problemas, 
respeitando-os, ajudando-os a cumprir 
a sua missão, aprendendo com eles, 
escutando-os, amando-os.
É hora de abrirmos os corações à 
grande sabedoria que trazem. Quando 
mudarmos de atitude, também eles 
alterarão os seus comportamentos, 
porque não são mais do que espelhos 
da sociedade em que estão inseridos!

ÍnDIGO
CrIANçAS DE HOjE
Ou DE AMANHã? 

Tereza Guerra
Adaptado do seu último livro
“Madie, Uma Criança Índigo?”
Fundação Casa Índigo 
www.casa-indigo.com 

A direção da revista



anuradha Koirala é uma nepalêsa, considerada 
uma heroína no seu país pelo notável trabalho 
de resgate de crianças e mulheres da escravidão 
sexual. Foi tema de documentário feito pela 
atriz Demi Moore, que viajou até o nepal para 
filmar o documentário “nepal’s stolen Children”, 
produzido pela Cnn, sobre a ativista e seu 
combate à exploração sexual.
anurala Koirala é fundadora da organização 
Maiti nepal que, nos seus 20 anos de atividade, 
resgatou mais de 12.000 crianças e mulheres do 
tráfico sexual. O nepal é um ponto estratégico 
onde os traficantes aliciam mulheres até os 
bordéis na Índia, através de falsas promessas 
de casamentos arranjados ou bons empregos. 
a equipa de Koirala, formada por pessoas 
resgatadas da escravidão sexual, trabalha em 
parceria com a polícia do nepal, em 10 do total 
de 26 postos de imigração na fronteira com 
a Índia, que equivale ao tamanho da Grécia. 
Eles interceptam por volta de 20 mulheres por 
dia na fronteira. Os outros trabalhos realizados 
pela Maiti nepal são de educação para que as 
mulheres e famílias não sejam enganadas pelas 
falsas promessas dos traficantes, ação judicial 
para a punição dos criminosos, um hospital para 
o tratamento de sida e reinserção das pessoas 
resgatas na família e na comunidade.

robin lim é autora de diversos livros e militante 
da saúde de mulheres e recém-nascidos. Já 
ajudou 17 mil grávidas ao redor do mundo e 
mantém duas clínicas na indonésia, onde atende 
de graça. naquele país, não é invulgar as parteiras 
reterem um recém-nascido até a mãe pagar o 
parto, com juros, após assinar um contrato. 
Filha de um militar e criada nas Filipinas, 
emigrou para Bali e decidiu tornar-se parteira. 
nessa qualidade, explica, podia contribuir para 
a realização de três dos Objetivos do Milénio: 
reduzir a mortalidade infantil, aumentar a saúde 
materna e combater a siDa e a malária.
Fundou uma clínica em Udud, no Bali, onde 
qualquer mulher pode receber assistência médica 
gratuita antes, durante e após o parto. Uma outra 
foi estabelecida em aceh após o tsunami de 2004. 
a regra de lim é que toda a mulher, “estrela rock 
ou prostituta”, seja “tratada como viP” nas suas 
clínicas.
a fundação Bumi sehat, que as opera, tem como 
lema “o parto gentil cura a mãe terra”.

aNuradha 
koIrala

roBIN lIM
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– ProJEto – – ProJEto –

O PROJETO EDuCACES - 
Educação para a Cidadania Ativa e 
Consciencialização Ecológica e Social, 
quer semear a mudança, (re)criando 
a vida.
Pedro Jorge Pereira, o seu mentor, 
falou à Revista ESPAÇO ABERTO 
sobre o seu projeto. A formação 
de melhores seres humanos, de 
indivíduos dotados de uma maior 
consciência cívica, eco-social foi 
o ponto de partida. Em EDUdicas, 
pretende que se façam eco-reflexões 
e ações que todos possam adotar, 
no sentido de contribuir para uma 
mudança social construtiva, norteada 
por princípios e valores orientados 
para o bem estar comum de todos os 
seres.
Pedro Jorge Pereira está ligado a 
diversos projetos e ONG´s na área 
da intervenção social e ambiental. 
Foi um dos fundadores do núcleo do 
Porto do Grupo de Ação e Intervenção 
Ambiental - GAIA, entre outras 
associações, sobretudo de cariz 
ambiental.
Editou e publicou através do 
Programa Capital Futuro do Programa 
Juventude, o livro Be the change you 
want to see, com um forte caráter 
pedagógico, destinado à educação 
ambiental e sensibilização para a 
importância do voluntariado no mundo 
atual. Tem-se dedicado também 
às áreas do Consumo Consciente, 
Economia Social e Desenvolvimento 
Local. Integrou recentemente a equipa 
dinamizadora da Casa da Horta – 

Associação Cultural, no Porto.
Dinamiza ainda o projeto na área 
da Alimentação Vegetariana Natural 
designado Segredos da Horta e o 
projeto de formação/visitas eco-sociais 
Porto de Encontros.

EA (Espaço Aberto) - O que 
distingue este projeto de outros, 
por exemplo, na área da educação 
ambiental? 
PJP (Pedro Jorge Pereira) - O que 
o distingue é, sem dúvida, o caráter 
holístico e a profundidade.
Ou seja,

mais do que mudanças 
pontuais de hábitos de 
consumo (reciclar, não 
poluir, etc) o projeto tem 
objetivos mais amplos 
e pretende modificar as 
próprias perspetivas e visões 
das pessoas abrangidas pelo 
mesmo. 

Idealmente, a intervenção/formação 
pretende ter um caráter intensivo e 
criar laços/vínculos profundos com 
os participantes, ou seja, a vertente 
humana e de humanização do próprio 
ser humano é um elemento primordial. 
Mais do que ações de formação, 
interação, no qual há um técnico e um 
conjunto de formandos participantes e 
em que no final "cada um segue à sua 
vida", aqui há, sobretudo, o propósito 
de criar sinergias/cumplicidades entre 
todos os elementos. E depois todos 

PrOjETO EDuCACES          – rECrIANDO A vIDA

Projecto EduCACEs - Pedro Jorge Pereira 
ecotopia2012@gmail.com \ sarda@riseup.net (int)
(+351) 934 476 236

Segredos da Horta - Alimentação Vegetariana 
Natural 
http://segredosdahorta.blogspot.com/

Be the Change you want to see in the world
reflexão e acção eco-social 
http://thechange2004.blogspot.com/

Porto de Encontros - Visitas Eco-sociais 
http://portodeencontros.blogspot.com/

Forum Mahatma Gandhi 
https://lists.riseup.net/www/info/forum_mahatma_
gandhi
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têm uma responsabilidade enorme no processo de 
desenvolvimento do próprio projeto. É aquilo que agora 
se chama de "empoderamento".  

EA – Quer mudar estilos de vida?
PJP - Pretende-se modificar atos e estilos de vida, é 
verdade, mas a ideia é isso surgir muito mais como 
consequência natural de todo o processo do que, 
propriamente, como um fim em si. Acima de tudo 
pretende-se agitar consciências, estruturas e olhar de 
forma construtivamente crítica para os atuais modelos 
de pensamento, ação e alienação na nossa sociedade. 
Coletivos e pessoais. 

A cultura é uma construção dinâmica. 
O objetivo é, precisamente, tornarmo-
nos dinâmicos e criativos nesse mesmo 
processo.

EA – Como sugere que, na prática, seja aplicado o 
projeto? 
PJP - A ideia do projeto é funcionar como uma espécie 
de disciplina/cadeira (ou como quisermos chamar) 
a decorrer no período de tempo ideal de um ano, 
exatamente igual a uma qualquer de uma escola/
universidade. O que não significa que, caso exista 
essa vontade, ela não possa ser depois prolongada. A 
diferença é que esta vai muito mais ao âmago do ser 
enquanto indivíduo e enquanto ser social, logo, enquanto 
agente ativo de mudança. 
A abordagem é essencialmente eco-social. Ou seja, o 
ecologismo é entendido de uma forma verdadeiramente 
global, tendo implícito, por exemplo, dimensões sociais, 
humanas, espirituais, etc. No fundo, creio que é esse o 
verdadeiro significado de ser e viver de forma ecológica.

EA - Qual tem sido a aceitação do EduCACES? 
PJP - É um projeto/conceito novo e, como tal, ainda não 
tem tido a aceitação - entenda-se apoio e compreensão 
- necessária para o poder colocar, efetivamente, em 
prática em toda a sua dimensão. 
As instituição de ensino, por exemplo, tendem a estar 
formatadas para se centrarem essencialmente nos 
programas e conteúdos oficiais. Há muito pouca ação 
naquilo que diz respeito àquelas que pretendem ser as 
áreas de intervenção principais do projeto EduCACES.

Os alunos aprendem a ser 
médicos, engenheiros, 
técnicos disto ou daquilo, 
mas não necessariamente 
(às vezes até pelo contrário) 
melhores seres humanos.

As universidades e escolas 
possuem cada vez menos um 
papel de reinvenção de modelos 
de pensamento e ação social. 
Reproduzem cada vez mais a própria 
lógica do sistema (profundamente 
individualista e meritocrático) e 
colocam-no cada vez menos em 
causa. Ora, é precisamente isso que 
mais urge fazer.  
Por outro lado, o próprio terceiro 
setor, que é, talvez, aquele que 
deveria apresentar uma perspetiva 
mais alternativa - e porque não dizer 
revolucionária -, acaba, ele próprio, 
tantas vezes, a reproduzir os mesmos 
modelos de pensamento e ação 
dominantes. 
Em relação às empresas, 
normalmente não são muitas as que 
têm uma atitude de permanente 
questionamento das suas práticas e 
orientações, que se resumem, vezes 
sem conta, ao maior lucro possível ao 
menor custo possível, ou seja, a uma 
espécie de vale tudo, sem valores 
éticos ou moralidade. As entidades 
públicas, cada vez mais minadas 
pelos cortes orçamentais, continuam 
também a ter prioridades, em termos 
de afetação de recursos, que não 
se conjugam, muitas vezes, com o 
âmbito do projeto EduCACES.
O objetivo do projeto não é florear 
estatísticas ou assegurar a conquista 
de votos. 
De qualquer das formas, não se pode 
esperar que seja fácil obter apoios 
dentro do próprio sistema a um projeto 
vocacionado para uma realidade 
orientada, de forma explícita, para a 
criação de alternativas a este sistema. 
Sendo que, no entanto, é cada 
vez mais evidente e inquestionável 

a falência de todo o sistema atual, 
assim como dos valores económicos, 
ideológicos e culturais predominantes.
 
EA – Nesse contexto, que perspetiva 
assume?
PJP - A minha perspetiva 
é marcadamente otimista. 
Acredito que há entidades 
(sobretudo indivíduos) com 
enorme sensibilidade, visão e 
recetividade, e serão alguns 
deles que poderão ajudar a fazer 
o projeto EduCACES acontecer 
no seu sentido mais amplo. Há 
pessoas com uma nova visão do 
mundo e da sociedade. São eles e 
elas que estão a lançar as sementes 
do que será um novo mundo. Ou do 
que já está a ser um novo mundo, a 
surgir da decomposição do anterior.     
Acredito sempre naquilo que a 
natureza humana tem de bom. Aliás, 
esse é o conceito principal do projeto. 

Mesmo com a demonstração 
de tudo aquilo que tem de 
mais negativo que é possível 
observar na nossa sociedade, 
é esse lado benigno, criativo 
e humano que é mais urgente 
permitir expressar-se, 
despertar e contagiar. 

EA - Qual é a atual situação do 
EduCACES? Já mostra resultados?
PJP - O projeto foi apresentado 
a diversas entidades. Houve um 
apoio muito importante do Instituto 
de Formação Humana e Social, 
sobretudo na pessoa do professor 
Joaquim Paulo, no sentido de o adotar 
institucionalmente e de potenciar a sua 
apresentação e execução. 
As candidaturas que aconteceram não 
tiveram o retorno positivo esperado, 
naquilo que, pessoalmente, perspetivo 
como uma indicação de que são 
outros os caminhos pelos quais o 
projeto terá que prosseguir. Neste 
momento, tudo é um livro em aberto. 

– ProJEto –

Retiros
e Actividades de 
desenvolvimento 
pessoal

Alto - Minho

Casinha
da nasCente

Contactos
935 986 329
mariadefatima16@gmail.com

espaço terapêutiCo
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– ProJEto – – ProJEto –

O projeto está estruturado mas, ao 
mesmo tempo, o mais importante em 
si é mesmo o conceito do mesmo. 

O onde, o como, o para 
quem, são só aspectos 
secundários face a esse 
propósito principal que é 
o de contribuir para uma 
importante mudança 
social profunda, através da 
própria mudança individual. 
Uma mudança que se 
quer profunda, positiva e 
sustentável.  

A nível pessoal, senti o apelo para 
lançar este projeto, por seguir este 
caminho, para colocar em prática esta 
missão. Não estou a dizer que estou 
a criar algo de completamente novo, 
por muito que este projecto tenha, 
e acredito que tem, de inovador. 
Certos aspectos foram-se definindo, 
mas, na generalidade, todo o projeto, 
aspetos e conceitos, encontram-se 
em permanente definição e, por vezes, 
indefinição, no sentido de deixar surgir 
aquilo que o próprio Universo, se 
quisermos, acaba por 
definir.  

O projeto EduCACES tem sido 
aplicado em pequena escala, 
nomeadamente com certas oficinas 
pontuais, não tendo, portanto, o 
caráter intensivo desejado. Mas, 
mesmo a esse nível, os resultados 
e o retorno têm sido extremamente 
positivos e motivantes. Permitem intuir 
um pouco sobre todo o potencial 
criativo e transformador que tem. Sou, 
naturalmente, o primeiro a acreditar 
convictamente nele, até porque não 
é tanto um projeto meu mas mais um 
projeto/missão que me calhou em 
missão.

EA – Qual é o momento do 
EduCACES?
PJP - Resumindo um pouco, neste 
momento o projeto, no seu âmago 
principal, está numa fase de stand 
by. Para o colocar em prática, 
é necessário que uma entidade 
com uma visão mais ampla, com 
recetividade e abertura suficientes 
o abrace e acarinhe. Em termos de 
investimento e recursos, o projeto é 
orientado para necessitar e funcionar 
com um investimento relativamente 
baixo. Basicamente, pretende-se 
cobrir o custo de produção e utilização 
de alguns materiais, gastos práticos, 
e o investimento em termos de 
trabalho, por parte dos dinamizadores 
do mesmo. É necessário um grupo 
de trabalho recetivo à mudança, 
disposto a embarcar nesta aventura. 

É necessário, 
sobretudo, o 

envolvimento 
da(s) entidade(s) que 

acolhem ou apoiam 
esse(s) grupo(s), sejam 

escolas, lares, empresas, 
universidades, etc.  Apesar 

disso, na verdade, pode já 
afirmar-se que, no fundo, o 

projeto já está em andamento. 

EA – Há alguma iniciativa em 
andamento?

PJP - Uma das iniciativas que 

acabou por surgir, e está já a funcionar 
desde o final do ano passado, são as 
EduDICAS. 
O projeto pretende o envolvimento 
de um ou mais grupos nucleares 
que serão envolvidos num trabalho, 
digamos assim, mais intensivo, mas 
não deixa também de possuir um raio 
de alcance mais amplo, em termos 
de comunidade. Dessa forma, as 
EduDICAS foram o modelo encontrado 
para conseguir levar, desde logo, 
os indivíduos à reflexão. Destinado, 
sobretudo, à mudança de pequenos 
grandes hábitos e ações, prima por 
um critério de originalidade, em que 
se pretende lançar a reflexão sobre 
fenómenos e questões complexas 
que, muitas vezes, acabam por 
passar bem ao lado do debate 
público. Por exemplo, o fenómeno da 
eucaliptização do país. 
As EduDICAS são distribuídas, 
sobretudo, em formato digital, mas 
estão em perspetiva a sua inclusão em 
publicações em formato papel. 
Um outro projeto que acabou por 
resultar, em parte também do projecto 
EduCACES, foi/é o recentemente 
criado (apesar de a vários níveis ainda 
estar em permanente "criação") C.3C´s 
- Centro para o Consumo Crítico e 
Consciente. Foi/é também reflexo 
de outros projetos e atividades de 
intervenção e reflexão que tenho vindo 
a desenvolver, como as oficinas de 
consumo consciente.
Possivelmente, as EduDICAS 
passarão a ser tuteladas pela ação do 
C.3C´s, mas veremos, em função de 
como as coisas se desenvolverem. 
Inicialmente, o projeto EduCACES 
contempla também a conceção e 
publicação de um livro sobre novas 
visões para uma nova sociedade. 
O título ainda está por definir mas, 
apesar de todas as dificuldades, está 
a nascer. 

EA - Qual ou quais são os público 
alvo do projeto?
PJP - Tem um público bastante 

heterogéneo. Por isso mesmo, 
foram pensados diferentes formatos, 
desde a formação e dinamização 
intensiva de grupos até simples 
EduDICAS. No entanto, desde o início, 
foi muito vincado o intuito de envolver, 
por um lado, alguma instituição que 
trabalhe com um grupo de risco 
ou tendencialmente marginalizado 
(estabelecimento prisional, sem abrigo, 
idosos, também eles muitas vezes a 
viver "à margem" da nossa sociedade) 
e, por outro lado, algum grupo com 
motivação/vocação para trabalho de 
intervenção social.  

EA - Como adotar ou colaborar com o 
projeto EduCACES?
PJP - É uma questão bastante 
oportuna mas cuja resposta tem, 
necessariamente, que ser uma 

resposta 
a meias, 
entre a coordenação 
do projeto (neste caso eu) e a(s) 
entidade(s) interessada(s). E também 
pessoas, seres humanos, recetivos e 
interessados. 

O projeto surge de um 
sonho e/ou chamamento 
pessoal, mas existe, seja 
qual for a forma sobre a qual 
existe ou existirá (sempre 
com o cuidado, claro, de 
não o descaracterizar ou 
desvirtuar), para servir 

a comunidade e ajudar os 
indivíduos que dela fazem 
parte a serem seres humanos 
mais bonitos, brilhantes 
e ativos, hiper-ativos, se 
possível.

EA - O que ficou por dizer sobre o 
projeto?
PJP - Muito. O suficiente para permitir 
que as próximas linhas possam ser 
talvez escritas por quem as anteriores 
palavras tenha verdadeiramente 
tocado e motivado.

CARAVANAS  |  AUTOCARAVANAS  |  NOVO/USADO  |  MOBILE HOMES

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

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

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

  G
arantia

  Garantia

ACAP Usados

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

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

Em Março, prossegue o Festival 
TRANSdisse 2012 - O ANO DO 
BAIRRO, organizado pela Terra na Boca 
– Associação Cultural com o mundo lá 
dentro.
Até Dezembro, a iniciativa impulsionará 
a arte, cultura e outras atividades no 
eixo Bairro das Artes Circuit, no Porto, 
ligando bairrões (moradores do Bairro), 
bairristas (organismos culturais e 
comerciais do Bairro), e visitantes.
Num movimento conjunto, que reuniu, 
à partida, 23 bairristas, “será activado 
o potencial comunitário, comercial, 
artístico e turístico do Bairro das Artes, 
com propostas conjuntas, de qualidade, 
diárias e em permanência”, explica 
Luciano Amarelo, diretor artístico e 
programador.

FEsTIVAL TRAnsDIssE 2012 – o Ano Do BAIRRo
A DAnçA DO vEnTRE, é uma 
descoberta, um desvendar do véu que 
cobre e esconde a essência feminina.
É um processo artístico, criativo e 
meditativo que nos permitir resgatar 
a nossa relação com nós mesmas, 
conectando-nos com nosso poder 
pessoal, com o nosso poder como 
mulher e como Deusa.
Por detrás de seus movimentos, 
repletos de beleza e sensualidade, 
reside um ritual de reverência e 
consagração ao nosso ventre 
sagrado, à nossa divindade. 
Dançamos em homenagem ao nosso 
ventre, o templo onde habita a energia 
da deusa, o culto do feminino. É nesta 
vivência de reverenciar a Deusa que 
nos reencontramos com a nossa 
verdadeira essência como mulher, 
mãe, amante, amiga, guerreira…

A energia feminina 
expressa-se através da 
dança, dos movimentos, 
dos sentidos e da intuição, 
usando a sua criatividade 
para gerar um espaço em seu 
redor, que brilha, nutre e 
convida.

E, assim, quando dançamos, 
invocamos a nossa Deusa interior, 
o nosso poder pessoal, a nossa 
essência feminina, e sentimo-nos 
plenas e completas. Há uma confiança 
pessoal que se instala, que nos 
permite sentir cada ser como sagrado, 
pois reconhecemos a nossa própria 
divindade e espelhamo-la em cada 
ser.

A dança do ventre é uma 
meditação criativa, que 
nos abre o caminho para 
entendermos melhor 
o propósito na nossa 
existência e celebrar a 
alegria de viver.

“ A dança é um poema onde cada 
movimento é uma palavra.”
Mata Hari

O desPertAr
dA essênCIA feMInInA

DANçA DO vENTrE

Krystal chandra

Terra na Boca é uma Associação 
Cultural sem fins lucrativos, criada 
em 2009, cujo objectivo geral é o 
desenvolvimento de actividades no 
âmbito da sensibilização, formação, 
pesquisa, experimentação, promoção e 
produção de eventos artísticos, além de 
acções sociais, culturais, ambientais e 
de bem-estar.
A associação divide-se em dois grandes 
centros: o Centro de Criação, Pesquisa 
e Experimentação Artística onde se 
desenvolvem propostas cénicas, 
performativas e estéticas; e o Centro 
de Formação Alternativo Permanente, 
orientado por artistas convidados, “de 
forma a possibilitar o desenvolvimento 
das competências artísticas e 
profissionais de todos os envolvidos”.

A sua atividade é apresentada no 
“Festival Multifacetado e Multicultural de 
Diálogo Permanente - TRANSdisse, de 
edição anual.
O Bairro das Artes Circuit alberga a 
mercearia, a galeria de arte, o café e 
o design, “num conceito Nova Aldeia”. 
Pretende, assim, promover e valorizar 
o espaço urbano, social e cultural; 
ativar o potencial turístico do Bairro, em 
permanência, “elevando-o como um 
referencial convergente - efeito íman”. 
Entre outros objetivos, a iniciativa quer 
estimular o espírito comunitário e inovar, 
“numa lógica de economia financeira 
e ambiental, o formato de divulgação 
de projectos, actividades e eventos”, 
acrescenta Luciano Amarelo.

2º CONGRESSO NACIONAL DE REIKI ESSENCIAL
21 DE ABRIL DE 2012 | HOTEL PREMIUM NA MAIA

SAIBA MAIS EM WWW.APRE.PT

Organização: apre - associação portuguesa reiki essencial

Casa Shiva | Parvati|kailasa
Av. Camilo,309

Programa 5, 7, 9 Março
19h00 recepção dos participantes
19h30 Om-healing
20h30 Yagna-Cerim Fogo
21h30 Jantar vegetarian

vem e traz os amigos | Entrada livre | Donativo
Agradecemos confirmação presença
Om Shanti
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Deixando o seu belo e encantado planeta Spaltron, Nikto decide ir conhecer o planeta Terra, na sua 
pequena nave de luz.
Aí, através das personagens que encontra e, especialmente, do seu novo amigo Mike e do Mago Ix 
irá conhecer um pouco deste planeta azul e contribuir para que as crianças possam encontrar o seu 
caminho de libertação e paz.
Através do mágico Calendário Maia, que entrega a Mike simbolicamente, mostrará como o encantamento 
do sonho será desvendado naturalmente, para ser vivido, dia após dia, por todas as crianças deste 
planeta.
Um livro para os pais lerem com os seus filhos, uma história de encantar, que os despertará para novas 
belas realidades.

Este livro pode ser encontrado em qualquer livraria, FNAC, ou na loja on line da Fundação Casa Índigo
www.casa-indigo.com

spaltron e o Menino Índigo que veio das Estrelas
Tereza Guerra & Alain Aubry, ilustrações de Ana Delgado, Sinais de Fogo

Este livro tem por objectivo ajudá-lo a vencer os medos com que lida diariamente: o medo de desagradar, 
o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo da mudança, entre outros, e a aprender a confiar 
em si mesmo e nas suas decisões. Quando se vive com medo, nunca se é quem realmente se é. Somos 
forçados a ser outra pessoa, a ir contra a nossa natureza, contra a nossa essência, a fugir cada vez mais 
da oportunidade de vivermos entusiasmados, de tomarmos as rédeas da nossa própria vida. Este livro 
pretende fazê-lo entender quais são as recompensas de vencer os seus medos, sejam eles quais forem, 
e de empreender mudanças na sua vida. Pretende fazê-lo entender que o medo é impeditivo e que a 
distância mais curta entre viver uma vida com entusiasmo e uma sem ânimo é uma decisão sua e de mais 
ninguém.
“Aprenda a viver sem medo” é um livro libertador.

Aprenda a Viver sem Medo
José Micard Teixeira, 3ª edição revista – TDP Edições

Se um homem não se conhece, se não está consciente dos seus dons e das suas lacunas, das suas 
possibilidades e das suas insuficiências, não pode conseguir grande coisa da vida nem ter relações 
harmoniosas com as outras criaturas, e daí decorrem, para ele, complicações, choques, disputas. Pode-
se mesmo dizer que as maiores infelicidades que acontecem aos humanos são devidas a essa falta de 
conhecimento de si mesmo. Saber o que se é, o que se representa, o que se é capaz de fazer ou não... 
Sim, saber situar-se - é precisamente a este respeito que as pessoas se enganam constantemente, e 
isso é muito grave. As empresas, os casamentos, as associações, tudo o que se faz pode ir por água 
abaixo se, na base, não se tiver colocado um conhecimento claro da sua própria natureza e também da 
natureza dos outros, evidentemente. A sabedoria começa pelo conhecimento de si mesmo. Mas, como 
conhecer-se?

o que é um Mestre espiritual?
Omraam Mikhaël Aïvanhov, Publicações Maitreya, www.publicacoesmaitreya.pt

A quarta vaga do marketing relacional
O autor parte para a dimensão espiritual dando como exemplo o momento em que nos deparamos 
com alguém. Deste encontro nasce uma terceira entidade que é a alma da relação; porque seria 
diferente no mundo dos negócios? Por estranho que pareça, esta é – por norma – a única dimensão 
que perdura para além do tempo e do espaço, sendo a este nível – mais subtil – que se funda o 
inconsciente organizacional. E, se a espiritualidade tem a ver com ação logo é produção. Então, 
porque não haveríamos de administrar este capital? Para que tal seja possível será necessário assumir 
um novo regime de serviço e de transparência, só concebível pela abertura dos canais intuitivos/
anímicos da relação.  Certo é que o marketing tem vindo a evoluir na sua orientação, indo para além do 
produto, da venda, do mercado, do cliente,.. Assim, depois do marketing massificado, do marketing 
de segmentação, do marketing one to one,.., surge igualmente o marketing orientado para a perspetiva 
holística da relação. Dharma é para os budistas o que guia a mente. A quarta vaga do marketing procura 
estabelecer condições propícias para que as organizações que procuram, nas suas relações, uma 
dimensão exclusiva, vejam aumentada a atração, removendo os obstáculos mais íntimos, facilitando 
a interdependência aos que procuram o nexo que assiste à experiência de mercado. A proposta do 
Dharma Marketing é uma forma sustentada de revolução organizacional, isto porque passamos a 
perceber a realidade empresarial do ponto de vista do paradigma quântico, levando em consideração a 
capacidade da consciência de todos os implicados na relação interferirem na criação de uma perceção 
comum. O marketing para o terceiro milénio vai nessa direção.

Dharma Marketing - A Espiritualidade no Mundo dos negócios
Paulo Vieira de Castro, www.publicacoesmaitreya.ptPropostas

de leitura

– lIVros – – lIVros –
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A APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural foi 
criada em julho de 2010 para representar, regular e defender os profissionais 
das Terapêuticas não Convencionais, na ausência de regulamentação 
específica destas áreas de atuação.

A APSANA tem como objectivos principais:
a)  A criação de estatutos pelos quais se irão reger os profissionais que 

exerçam nas diversas áreas da saúde natural.
b) Contribuir para a regulamentação e definição do exercício da função.
c) Promover e assegurar, na falta de regime legal aplicável, a titulação 
profissional dos associados.
d) A representação dos direitos, interesses económicos, éticos ou sociais 
dos associados.
e)  Estabelecer acordos ou protocolos com outras entidades, para melhor 

defesa dos interesses dos associados, e ampliar as saídas profissionais.
f) Apoiar profissional e formativamente os seus associados.
g) Criar condições económicas mais favoráveis para o exercício da atividade.

A APSANA pretende, como associação profissional, credibilizar a atividade 
dos associados,  credenciando-os com Cédula Profissional, atestando as 
competências pedagógicas e técnicas para a prática da Medicina Natural, 
sendo uma garantia de qualidade para quem recorre às Terapêuticas Não 
Convencionais.

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

dIstrItO dO POrtO

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

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

¬ AstrOlOgIA
Natalina Menezes, Porto
962 343 597

¬ AurICulOterAPIA
Alexandra Oliveira, Gondomar
918 150 456
Alexandra.alvesdeoliveira@gmail.com
Cédula Profissional nº 15 (APSANA)

Ilda Cruz, Vila do Conde
252 661 375
Cédula Profissional nº 36 (APSANA)

¬ BIOenergIA
Lucilia Costa 
918 168 732
Geral.logos@gmail.com

¬ BIO-QuAntICA IntegrAdA
Manuel Ferreira, Porto
917 068 402
www.energiadecura.com
Cédula Profissional nº 23 (APSANA)

¬ ChI Kung
Cristina Costa, Porto
914 105 669
www.energiadecura.com
Cédula Profissional nº 22 (APSANA)

¬ CrIstAlOterAPIA
joana Pinto, Porto
916 693 537

¬ flOrAIs de BACh
rosa Branca ricardo, Vila Nova de Gaia
918 813 803
rosabranca.ricardo@gmail.com

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

¬ MAssAgeM geOterMAl
Maria júlia Festa 
919 207 897
Geral.logos@gmail.com

¬  MedICInA trAdICIOnAl 
ChInesA

Ana Luisa Pereira
934 105 259
pereiranaluisa@gmail.com
Cédula Profissional nº 52 (APSANA)

Ana Saraiva, Vila Nova de Gaia
915 864 233
Cédula Profissional nº 4 (APSANA)

Débora Azevedo, Vila do Conde
252 099 388
acupunctura.massagem@hotmail.com
Cédula Profissional nº 55 (APSANA)

josé Fontes,Vila do Conde
917 288 102 | 252 099 388
ze_cristaluz@hotmail.com
Cédula Profissional nº 54 (APSANA)

Leonel Duarte, Maia
968 535 083
clinicaleonelduarte@hotmail.com
Cédula Profissional N.º 266 (APPA)

Luis viegas, Porto
919 854 102
terramater@live.com.pt
Cédula Profissional nº 40 (APSANA)

Paula Cavalheiro, Vila Nova de Gaia
934 255 796
paulaacavalheiro@gmail.com
Cédula Profissional nº 41 (APSANA)

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

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

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

Paulo Fernandes, Vila Nova de Gaia
917 854 743
paulo-fernandes@sapo.pt
Cédula Profissional nº 58 (APSANA)

PsICO-COrPOrAl
Paula Moreno
paulamoreno9@gmail.com
914 996 083
Acreditado pelo Forum da European 
Association for Body-Psychotherapy
(www.eabp.org)

Pnl
António Miguel Oliveira, Porto
912 933 270
traineroliveira@gmail.com

reIKI
Emília Caldas, Vila Nova de Gaia
934 173 163
Reiki_mc@hotmail.com

Emília Gomes, Vila Nova de Gaia 
966 724 074 | 914 614 757 | 223 706 358 
geral@emiliagomes.com

Maria Manuel Figueiredo, Porto
913594506

shIAtsu
ricardo Moreira,Valongo
919 098 600
Cédula Profissional nº 21 (APSANA)

terAPIA PelO sOM
Maria Inês M. Soares
914 276 117
ines.soares@iol.pt
Terapeuta de desenvolvimento pessoal 
Master of Music

dIstrItO de AveIrO

reIKI
Maria rosário Dias, Ovar
967087432
mrpintodias@gmail.com
Associada APR 00649-PT (Assoc. Port. 
de Reiki)

dIstrItO de COIMBrA

MedICInA trAdICIOnAl 
ChInesA
Dino Teixeira
919 660 874
dino.mtc@gmail.com
Cédula Profissional nº 57 (APSANA)

reflexOlOgIA
rui Abreu, Lousã – Coimbra
915 549 341 | 962 647 027
abreu.rui6@gmail.com
Cédula Profissional nº 61 (APSANA)

dIstrItO de BejA

nAturOPAtIA
Hugo Sargento, Beja
961 157 274
Cédula Profissional nº 59 (APSANA)

dIstrItO de BrAgA

OsteOPAtIA
Pascoal Abreu, Braga
915 303 710
paskoalabreu@gmail.com
Cédula Profissional nº 19 (APSANA)

– tEraPEutas – – tEraPEutas –

dIstrItO de BrAgAnçA

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

dIstrItO de vIAnA
dO CAstelO

reIKI
Maria de Fátima ribeiro
251 948 173 | 914247616 | 935 986 329
mariadefatima16@gmail.com
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Março aBrIl
4 MARçO
WOrKSHOP MAGNIFIED HEALING - FASE I
(Mestre prof.)
Espaço Samana Trindade, Porto
962 343 597
natalinanogueira@hotmail.com

10 MARçO
WOrKSHOP DE MASSAGEM BIODINâMICA
(prof. Diplomada)
Espaço Samana Trindade, Porto
962 343 597
natalinanogueira@hotmail.com

13 MARçO 
rEuNIãO INTErACTIvA DE rEIKI
(orientação por Mestre de reiki)
Espaço Samana Trindade, Porto
962 343 597
natalinanogueira@hotmail.com

17 MARçO | 15H00 
ESPAçO ZEN – TAI CHI
dinamizado por Tânia Correia
Casa da Juventude de São Mamede Infesta
Entrada livre
Inscrições e informações através:
22 906 98 60
casadajuventude.smi@gmail.com

17 MARçO | 15H00 - 18H00
OFICINA DE BASTõES EGíPCIOS
Preço - 25 euros
Escola de Yoga da Foz

18 MARçO | 10H30 - 12H30
AvESA PArA TODOS 
Contribuição voluntária, atendimento por ordem de chegada
Escola de Yoga da Foz

19 MARçO | 20H30 - 22H00
AuLA DE DANçA CONTEMPOrâNEA
com Monika Pundyk @ Terra na Boca na BOA 
Necessária inscrição.
Aulas regulares: 2as, 4as e sábados
Aula avulsa: 8 euros.
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

22 E 27 MARçO | 10H30 - 13H30
CurSOS LIvrES DE CONSErvAçãO PrEvENTIvA
E rESTAurO @ COTONETE E BISTurI
3as, 5as e sábados.
cotonete-bisturi@sapo.pt
222 023 127

– aGENda – – aGENda –

20.30 - 22:00
AuLA DE IOGA
com rui Lopes @ Terra na Boca na BOA 
Também aos sábados (10h30 – 12h00)
Necessária inscrição
Preço: 5 euros / aula
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

23 MARçO | 10H00 - 13H00
CIrCuITO ECO-SOCIAL: CAMINHOS DO rOMâNTICO
com Pedro jorge Pereira @ Terra na Boca
Todas as sextas.
Inscrição até dois dias antes.
Nº mínimo de inscrições: 3 pessoas
Preço: 8 euros.
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

24 MARçO | 10H00 - 18H00
rECEPçãO À PrIMAvErA
Pintura, Saudação ao Sol e Meditação (om- Healing)
Inclui almoço vegetariano 
Maria de Fátima Ribeiro e Ana Paula Barbosa 
935 986 329 / 251 948 173
mariadefatima16@gmail.com

24 E 25 MARçO
WOrKSHOP DE rEIKI NívEL II E III
(Método usui) (Mestre)
Espaço Samana Trindade, Porto
962 343 597
natalinanogueira@hotmail.com

Melhore a sua visão
Annick Brofman 
Hotel Tuela Porto

31 MARçO | 10H00 - 18H00
ATELIEr ABErTO @ COTONETE E BISTurI
Traga uma pequena peça que queira restaurar e venha fazê-lo 
connosco.
cotonete-bisturi@sapo.pt
222 023 127

31 MARçO | 10H00-18H30
A COr A rESPIrAçãO
Pintura de mandalas,Pranayamas e Meditação
Inclui almoço vegetariano 
Maria de Fátima Ribeiro e Ana Paula Barbosa
935 986 329 / 251 948 173
mariadefatima16@gmail.com

1 E 8 DE ABRIL | 23H30
jAM SESSION @ BrEYNEr85
Palco interior, no espaço Bar - Concerto.
Entrada: 2 euros
www.breyner85.com 

4 ABRIL | 16H30 - 18H30
ATELIEr/OFICINA DE AZuLEjArIA @ BOA 
30 euros + IVA / mês (2 horas semanais)
45 euros + IVA / mês (4 horas mensais).
Materiais não incluídos.
boa.cristinacamargo@gmail.com
938 053 929

6 ABRIL | 20H00 - 21H30
AuLA DE CAPOEIrA
com Wellington ribeiro @ Terra na Boca na BOA 
Todas as sextas. Preço: 30 euros / mês.
Aula avulsa: 8 euros.
Aulas experimentais, inscrição até dois dias antes da aula.
Nº mínimo de inscrições: 5 pessoas.
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

9 ABRIL
CurSO EvOLuçãO DA CONSCIêNCIA NO POrTO
com Peter Bampton do Awakened Life Project
Casa Brahma
www.awakenedlifeproject.org

14 ABRIL 
WOrKSHOP TEMPLAr DEGrEE (MESTrE DE rEIKI)
Espaço Samana Trindade, Porto
962 343 597
natalinanogueira@hotmail.com

17H00 – 19H00
ESCOLA DE CHÁ @ rOTA DO CHÁ
Durante o mês de Março, aos sábados, workshops de chá. 
Inscrições e mais informações: geral@rotadocha.pt

15 DE ABRIL | 11H00 - 18H00
YAGNA E OM-HEALING
Vansheedharananda prabhu
Inclui almoço
935 986 329 / 251 948 173
mariadefatima16@gmail.com

19 ABRIL | 19H30 - 20H00
CICLO “HÁ MOvIMENTO NO jArDIM (EDIçãO 2)” - 
PErFOrMANCE
com joana Peres / Allatantou @ Pensão Favorita
“Há Movimento no Jardim” é um ciclo onde corpos se 
relacionam com um determinado espaço - verde. Poderá ter 
acesso a espaços verdes ou jardins privados que se abrem 
pela primeira vez ao público e à Arte. Dia: 29 Março. 
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

21 ABRIL | 15H00
ESPAçO ZEN: DANçOTErAPIA
dinamizado pelo Prof. Doutor jacques Houart
e pela Formadora Maria josé Lino
Casa da Juventude de São Mamede Infesta
Entrada livre
Inscrições e informações através:
22 906 98 60 
casadajuventude.smi@gmail.com

24 ABRIL 
rEuNIãO INTErACTIvA DE rEIKI
(aplicação de reiki com orientação de Mestre)
Espaço Samana Trindade, Porto
962 343 597
natalinanogueira@hotmail.com

26 ABRIL | 19H30 - 20H00
CICLO HÁ MOvIMENTO NO jArDIM – (EDIçãO 2) - 
PErFOrMANCE
com joana Peres | Allatantou @ Quintal bioshop
“Há Movimento no Jardim” é um ciclo onde corpos se 
relacionam com um determinado espaço - verde. Poderá ter 
acesso a espaços verdes ou jardins privados que se abrem 
pela primeira vez ao público e à Arte.
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

29 DE ABRIL | 10H00 - 18H00
AS PLANTAS IrãO LEvAr-TE AO CENTrO DO TEu 
IMENSO PODEr, PArA QuE POSSAS ESCOLHEr EM 
CONSCIENCIA A vIDA, LIvrE DE TODAS AS QuESTõES 
EXTErIOrES A NóS E QuE NOS “rOuBAM” A NOSSA 
LIBErDADE.
com jorge Maia
Inclui o almoço
 935 986 329 / 251 948 173
mariadefatima16@gmail.com

EXPOSIçõES A DECORRER

CIRCuITO DA CAMA
Gallery Hostel e Pensão Favorita

CIRCuITO DAS ARTES PLÁSTICAS E vISuAIS
BOA (Bombarda Oficina de Artes) + Cotonete e Bisturi + Galeria 
Trindade + Breyner85 + daportaparafora + Husma + Ovelha Negra 
+ Trincamundo + Galeria Àparte + Contagiarte + Museu Nacional de 
Soares dos Reis

CIRCuITO DOS SOnS E DA MÚSICA
BOA (Bombarda Oficina de Artes) + Breyner85 + Contagiarte + 
Lavandaria Olímpica 

CIRCuITO DO DESIGn
Ana Vasconcelos + André Gandra ateliê design + Casa Moura + Luís 
Cerqueira + Miau Frou Frou + Punch Couture + Zoorb + Swark

CIRCuITO DOS FIOS
Ovelha Negra + Zoorb



Nome
Morada
Telefone	 Email

1)	 	Sim,	pretendo	assinar	as	6	edições	anuais,	pelo	valor	de	14,50	euros
2)	 	Pretendo	que	me	contactem,	pretendo	anunciar	na	revista	“espaço	aberto”
3)	 	Donativos
	
Forma	de	pagamento:
1)	 	NIB	–	0035	03100003740213044	-	Banco	CGD;	2)	 	cheque;	3)	 	outro
	
Rumo das Palavras - Associação Cultural
Rua	Monte	do	Bonfim,	120	|	4300-350	PORTO
Contribuinte:	509	731	449
Telefone:	22	510	16	39

DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

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

“Aceita a força da vida
para descobrires a magnitude do teu Ser…”

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

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

A reVistA espAço Aberto é um projecto ÚNico, sem fiNs lucrAtiVos e de
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

É UmA RevISTA De TODOS e PARA TODOS!
 

ColAbore ConnoSCo e Ajude eSte projeCto A CreSCer!

disponível versão
em formato digital (pdf).
envie o seu pedido para:

espacoaberto.publicidade@gmail.com
espacoaberto.geral@gmail.com

AssiNAturA · publicidAde · doNAtiVo

pontos de distribuição

distrito de AVeiro
maria do rosário dias 
rua dr. António Gomes ferreira 84
3880-065 ovar

distrito de ViANA do cAstelo
biblioteca Vila Nova de cerveira
solar dos castros - terreiro
4920-296 Vila Nova de cerveira

 
distrito de brAGA
Guimarães – livraria orpheu
rua Gil Vicente 59-65
4800-151 Guimarães

distrito do porto
c. c. Norteshopping (b. de informações)
c. c. Gaiashopping (b. de informações)
chama trina (c. comercial brasília)
clube literário do porto
terra na boca (jup)
casa da juventude (s. mamede infesta)

distrito de lisboA
Ki - saúde Alternativa
clinica be Healthy
brio supermercado biológico 
(carnaxide)
Yoga espaço mil pétalas
equilibro Holistico - ervanária e centro 
de terapias

parcerias

ipN - instituto português de Naturologia
indian rose
terra na boca



72    ESPAÇO ABERTO    MAR/ABR’12 MAR/ABR’12    ESPAÇO ABERTO    73  

Agente nº 1 Norte
Agente nº 2 Nacional

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

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

RECUPERAÇÃO ACTIVA

Recuperação e Reabilitação de Lesões 
Musculares, Ortopédicas e Desportivas

Massagem de Relaxamento e Terapêutica

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

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

PNEUS NOVOS * PNEUS SEMI-NOVOS * JANTES * LUZES
ESCOVAS * BATERIAS * ALINHAMENTO DIRECÇÃO

EQUILÍBRIO DE RODAS

Rua das Arroteias, 83 
4435-016 Rio Tinto

Telefone: 229 745 328
Telemóvel: 913 450 954 

email: pneus.soares@gmail.com

coladescola@hotmail.com

Osteopatia | Homeopatia
Acupuntura | Medicina Ayurvédica

Aconselhamento alimentar
Reiki | Leitura da Aura

Drenagem Linfática Manual
Massagem Shiatsu

Massagem Ayurvédica
Relaxamento

Marquesas portáteis e fixas, 
cadeiras e bancos ergonómicos

cristais e incensos, outros.

w
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se

.p
t

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

Ki – Saúde Alternativa



apresentadora de televisão e atriz norte-
americana, nascida em 1954, no Mississípi. 
Em 1971, começou a trabalhar numa rádio de 
nashville e, dois anos depois, tornou-se repórter. 
apresentadora do “the Oprah Winfrey show” que 
se tornou num dos mais populares programas da 
história da televisão norte-americana. 
várias vezes premiada pelo seu trabalho na 
televisão, Oprah Winfrey conquistou diversos 
Emmy, o troféu mais importante da indústria 
televisiva. Foi uma das apresentadora de televisão 
melhor paga no mundo. Muito do seu dinheiro 
é aplicado em donativos para instituições de 
caridade. 
Em 1994, foi criada pelo presidente dos Estados 
Unidos, Bill Clinton, a “lei Oprah”, destinada a 
proteger as crianças de abusos sexuais. Oprah 
viu assim premiado o seu trabalho em defesa dos 
direitos das crianças.
no passado mês de janeiro entregou os 
primeiros 72 diplomas de bacharelato da escola 
para raparigas que fundou  na África do sul, 
a “leadership academy for Girls”. Durante a 
cerimónia, no discurso aos presentes, disse: “se 
há uma coisa que eu sei, é que a educação abre 
as portas à liberdade. O nosso trabalho aqui é 
fabricar líderes, criar as condições para que estas 
meninas possam passar a utilizar o cérebro, em 
vez de usarem simplesmente os seus corpos da 
barriga para baixo. É assim que se acaba com a 
pobreza, e esta escola serve para mostrar à África 
do sul que, se investir na formação de líderes, 
os benefícios acabarão por ser colhidos pelas 
populações e pelo próprio país”.

oPrah 
wINFrEy
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