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Os símbolos são uma das primeiras expressões da 
comunicação da humanidade e são a representação de 
uma ideia, servindo como definição concreta de algo 

abstrato.
Entrámos numa fase de grande mudança, em que os símbolos 

podem levar-nos a uma ligação mais profunda com as nossas 
convicções e crenças, unindo pessoas de diferentes culturas 
e religiões. São uma força universal, construindo, assim, uma 
grande etapa na nossa história evolutiva.

Podemos falar de vários símbolos, como o do cristianismo, que 
teve origem no judaísmo, e que se difundiu de tal forma que 
surgiram cada vez mais ramificações da doutrina. A cruz, que se 
tornou um símbolo tão forte dessa religião, era antes considerada 
pagã, não sendo aceite por muitas igrejas. Mais tarde, tornou-se 
um símbolo de fé, representando para os católicos e ortodoxos o 
sacrifício de Jesus Cristo; para os protestantes, a ressurreição.

O tai ji é um dos símbolos do taoísmo, também conhecido como 
yin yang, que seriam as duas metades do círculo. Simboliza a 
união das forças opostas e complementares, que representam o 
equilíbrio do universo.

O pentagrama, a estrela de David, a cruz celta, os símbolos 
zodiacais, do Deus do Sol, do Reiki, da Cabala… que esta edição 
destaca.

de coração
para coração

|  Maria de Fátima Ribeiro
Diretora

Um dos símbolos muito conhecidos atualmente é 
o omkar, do hinduísmo. É formado por quatro partes 
que representam os estados da consciência humana: 
o de vigília, o de sono profundo, o do sonho e o da 
consciência absoluta. Lê-se om (aum), palavra que 
forma o mantra mais importante do hinduísmo e é 
considerado o som que criou a terra, o corpo sonoro 
do absoluto. 

As várias informações e culturas acabaram por 
vulgarizar certos símbolos, cujo verdadeiro significado 
pode até ter-se perdido. No entanto, não podemos 
esquecer que os símbolos eram, no princípio, uma 
forma de expressão do que se passava na mente 
humana, de acordo com suas vivências. 

Podemos dizer que, de certa forma, os símbolos 
continuam a ter força e valor. É quem os usa que lhes 
vai atribuir seu verdadeiro significado.

De coração para coração.

Entrámos numa fase de grande 
mudança, em que os símbolos podem 
levar-nos a uma ligação mais profunda 
com as nossas convicções e crenças, 
unindo pessoas de diferentes culturas 
e religiões. São uma força universal, 
construindo, assim, uma grande etapa 
na nossa história evolutiva.
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|  Lucílio Pereira 
anahata.sol@hotmail.com

“Não é negativo querer mais para as nossas vidas. 
O Universo está pronto para nos dar tudo o que 
desejamos. O nosso trabalho é o de parar de bloquear 
a Luz de entrar dentro de nós.”

A Cabala não é uma religião ou filosofia de vida 
e muito menos uma doutrina. É uma forma de 
vida, um caminho vivo na busca da perfeição 

dos seres humanos e da transformação do mundo, 
libertando-nos de todas as emoções negativas que se 
colocam entre nós e a plenitude.

A Cabala não está restrita a nenhum sistema de 
crenças nem a nenhuma fé específica. É universal. 

Todas as pessoas no mundo estão sujeitas a leis 
físicas. Da mesma forma, independentemente da 
religião, da raça ou de qualquer outro credo, a Cabala 
funciona de maneira igual para todos. 

O objetivo da Cabala e da sua sabedoria é trazer Luz 
para as nossas vidas, eliminando a escuridão da vida 
das pessoas e transformando o mundo num lugar de 
plenitude, serenidade e satisfação sem fim. 

Entender as leis do Universo, faz com que possamos 
utilizar o potencial que existe dentro de cada um de 
nós e, dessa forma, eliminar o caos das nossas vidas. 

Viver a
Cabala

Quando estas duas realidades se 
combinam para criar 100 %, a luz 
espiritual acende-se no mundo. 
É nesse momento que sentimos 
paixão, entusiasmo e satisfação 
profunda. 

A única razão pela qual o caos 
existe em qualquer parte do 
mundo e o único motivo pela 
qual a escuridão se instala nas 
nossas vidas pessoais, é porque 
colocámos uma cortina diante 
da luz bloqueando sua entrada. 
Segundo a Cabala, quando 
retirarmos todas as cortinas 
de escuridão do nosso mundo 
físico, a morte irá com elas. A 
imortalidade converter-se-á na 
nossa nova realidade. 

Nas nossas vidas, quando tudo 
se torna confuso e caótico, é a 
energia da morte que triunfa 
momentaneamente sobre a força 
perfeita e invisível conhecida 
como ordem. 

O Ego humano, segundo 
a Cabala, é a origem 
de toda a nossa dor e 
sofrimento. É o nosso 
maior adversário no jogo 
da vida.

É a voz que, a maior parte 
do tempo, controla os nossos 
pensamentos e desejos, 
incentivando-nos a sermos 
reativos, ao invés de sermos pró 
ativos. É a voz que nos diz que 
devemos desejar somente para 
nós mesmos, enquanto que 
o nosso trabalho consiste em 

Não é negativo querer mais para as nossas vidas. 
O Universo está pronto para nos dar tudo o que 
desejamos. O nosso trabalho é o de parar de 
bloquear a Luz de entrar dentro de nós. Através 
da Cabala, aprendemos a ativar esse sistema do 
Universo e a receber essa boa energia. 

A Cabala funciona como um manual espiritual que 
nos permite ter acesso às regras do jogo da vida, 
trazendo-nos Luz. 

Segundo a Cabala, só percebemos 1% de toda a 
realidade, devido a uma limitação dos nossos cinco 
sentidos. Este é o nosso mundo físico chamado de 
Mundo da Escuridão ou Realidade do 1%. O Mundo 
Superior ou a Realidade do 99% é de onde emana 
toda a felicidade, sabedoria, sustento e plenitude. 
Cada canção, estória, invenção; cada momento de 
felicidade e de amor, tem a sua origem no mundo dos 
99%. O nosso mundo é simplesmente o recetor, uma 
vasilha que contém a luz do mundo dos 99%. 
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resistirmos ao ato de receber 
e começar a compartilhar, 
incondicionalmente.

Só existe uma coisa que pode 
trazer Luz para as nossas vidas - a 
Mudança. 

Muitas vezes, a mudança 
acontece através do sofrimento, 
quando a dor de ficarmos onde 
estamos é maior do que a dor da 
própria mudança. Só quando a 
dor é grande é que despertamos 
para mudar e ver o mundo de 
uma forma diferente, agindo de 
forma mais tolerante, sensível, 
tratando todos ao nosso redor 
com amor incondicional e 
dignidade humana. 

O mundo é a guerra entre duas 
forças opostas: a luz e a escuridão. 
Através das nossas acções 
escolhemos a nossa direcção. 
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|  Henrique Pinto
Numerologia e Apoio Holístico

Essa é uma das lições mais 
importantes que 2013 
está aí para nos trazer: 
compreender que o mundo 
é perfeito, mesmo cheio de 
imperfeições.

2013 será um ano de 
emoções, de compreender 
qual o novo papel delas 
na “nova” vida, um 
desafio à altura de uma 
Humanidade em fase de 
grande teste grande.

Depois de um ano de 
turbulência, mudanças, 
ruturas, quebra de 

rotinas, mudança de conceitos e 
paradigmas próprios de um ano 
cuja força numérica foi um 5, que 
traz em si mesmo a rebeldia, o 
querer mudar o que não mais 
se pode arrastar sem bases 
firmes, temos um ano de 2013 
começando e que traz a força 
numérica do 6.

Depois de um ano tão fogoso, 
tão ativo, tão impulsionador de 
novas possibilidades, o Universo 
vem pedir alguma calma, para 
que as mudanças se consolidem, 
levando-nos em busca do nosso 
cantinho, do Lar, do nosso porto 
seguro, seja o que for que nos 
dê essa noção: Lar, ninho, família, 
comunidade, pátria, espaço…

Contudo, o desafio é grande: 
refazer os cacos da vida mudada 
em 2012, dar-lhes um novo 
sentido de espaço e de pertença. 
Os afetos estarão na ordem do 
dia - os existentes, reformulados 
e reforçados, mas também a 
possibilidade de novos. 2013 será 
um ano onde as associações estão 
favorecidas: casamentos, novas 
formas de união, compromissos, 
adesões a comunidades, físicas ou 
virtuais, sociedades, etc.

Os temas de pertença e afetos 
também trazem em si mesmos 
outros desafios: a visão elevada 
e a aceitação. Não são temas 
fáceis nestes tempos modernos, 
em que parece haver uma mola 
gigantesca a levar tanta gente a 
criticar tudo por tão pouco e a ter 
tão pouca tolerância e paciência. 

O ano
das possibilidades

Por isso, vigie os seus níveis de tolerância, de 
impaciência, de fogosidade ainda trazidas pela força 
do ano agora findo, e não queira mudar os outros, 
apenas porque julga ser o melhor para eles. Não 
se abstenha de ter opinião e até de dar conselhos 
a quem realmente estima, mas não entre no jogo 
do querer mudá-lo(a) à força. Atente ao ciúme e à 
possessividade!

2013 será um ano de emoções, de compreender 
qual o novo papel delas na “nova” vida, um desafio à 
altura de uma Humanidade em fase de grande teste 
grande.

O mundo não acabou,
mas há mundos que acabaram. 

Compreenda o que mudou na sua vida e cultive o seu 
Lar, o seu porto seguro. 

Os anos e os números que lhes podemos associar 
trazem lições e testes, mas também possibilidades a 
aproveitar, basta sabermos aproveitá-las. Mas, mais 
importante do que a força numérica do ano, que de 
alguma forma estará presente nas vidas de todos 
nós, será o nosso próprio ano pessoal. Assim, além da 
força de 2013, haverá pessoas a viver anos pessoais 
de 1 a 9.

Lembrem-se que nas adversidades também existem 
potencialidades positivas. Com essa noção, espero 
que 2013 seja um ano positivo para todos.
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|  Jaime Ruela
19ruela48@sapo.pt

O momento crucialíssimo 
que a civilização atual 
vive, habitando o aflito e 
martirizado planeta Terra 
do sistema solar de Ors, 
é o momento cósmico 
de maior relevância até 
hoje suportado pelo 
referido planeta e os seus 
habitantes.

E é um momento cósmico, porque tem a ver 
com a Mecânica Celeste que se cumpre na 
base do processamento de ciclos existenciais, 

vulgarmente conhecidos por Eras.
A Era atual, a Era de Aquário, “substitui” a Era 

de Peixes desde a data precisa de 4 de Fevereiro 
de 1962, segundo o V.M. Samael Aun Weor, o 
fundador do gnosticismo samaelino. Mas isso não 
nos exclui, não nos livra a nós terrestres habitantes, 
de suportarmos os condicionalismos inerentes ao 
processo de mudança, nunca limitado à curta duração 
de dias, semanas ou meses, mas de anos constituindo 
décadas, porventura séculos. 

Esta tão esperada Era de Aquário sempre foi 
abordada, em particular a partir dos anos 60, em 
variadíssimas escolas e em instituições pseudo 
esotéricas e por movimentos New Age. Atualmente, 
através do potente meio de comunicação que é a 
Internet, multiplicam-se tanto as informações que 
se chegou ao ponto de gerar ideias controversas 
e cenários imaginários, sempre subjetivos por 
imprecisão, por inconsistência das fontes de 
informação e fundamentados na ignorância. 

Subjugada a esta dinâmica comunicativa tolhida 
de alguma inconsciência, a ideia-matriz, o conceito-
molde, era o de que a humanidade, a civilização, 
teria de suportar uma mudança de um verificado, 
incontestável, profundo e galopante caos para uma 
prazerosa e desejada bonança, para uma vivência 
de paz, de fraternidade, de harmonia, de outra faixa 
vibratória, de amor, ou seja, para uma mudança 
substancial sem custos, sem exigências notáveis, 
sem sujeição a rigores ou leis que configurem um 
custo real sempre correspondente a um mérito que 
equivalha a um trunfo.

O propósito

Vamos limitar-nos ao espaço 
possível desta revista para, 
sem combater ideologias, 
rumos, caminhos ou opções e 
fazer ver um certo número de 
“coisas”, tentando clarificar a real 
necessidade do ser humano, 
célula, partícula elementar desta 
muito doente civilização.

Voltando à questão das “Eras”, a 
que nos deixou, a Era de Peixes, 
transportou um maravilhoso 
evento, o nascimento do 
Grande Kabir Jesus que, com a 
sua inebriante matriz de Amor, 
tentou mudar o mundo e acabou 
crucificado. Essa velha Era foi, 
progressivamente, dando lugar 
à nova, esta em que vivemos, 
a denominada Era de Aquário. 
Lembramos, com o intuito de 
comparação histórica, que após 
o Dilúvio Universal que provocou 
a emersão, o afundamento da 
Atlântida (fundo do atual Oceano 
Atlântico) e da sua Quarta Raça, 
surgiu a Quinta Raça, a atual 
Raça Ária. Esclarecemos que uma 
raça atinge o seu fim quando se 
completam as quatro estações 
do chamado Ano Sideral: a Idade 
de Ouro, análoga à Primavera do 
ano terrestre; a Idade da Prata, 
em semelhança com a existência 
do Verão; a idade do Cobre, 
análoga ao Outono; e a Idade 
do Ferro, de “Kali Yuga”, similar 
à sofrível estação do Inverno, a 
mais desagradável das estações 
climatéricas.

A pRopósiTo dE TRAnsfoRmAçõEs…

No fim de contas, 
uma “mudança” 
sim, mas egoísta e 
pretensiosamente 
alcançável por uma 
espécie de golpe de 
magia, o que seria bom, 
convenhamos.
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Assim, o nosso Sistema Solar terminou mais uma 
viagem, ou Ano Sideral, à volta do Cinturão Zodiacal, 
concluindo mais um ciclo, mais “um tempo” sempre 
sob o controlo da atrás referida Mecânica Celeste. 
O Mestre Samael Aun Weor, Avatara (mensageiro) 
da Era de Aquário, diz-nos que esta teve início 
exatamente, no dia 4 de Fevereiro de 1962, entre as 
14 e as 15 horas locais mexicanas. 

reciclar conceitos ou mesmo anulá-los. Também de 
clarificar ideias ou, numa asserção mais contundente, 
revolucionar processos, porque a questão de 
fundo não é basicamente “transformar”, mas sim 
revolucionar. 

Transportando à terminologia astronómica, dir-se-á 
que se deu um alinhamento no trânsito celeste na 
Constelação de Aquário, ou seja, deve dizer-se que se 
verificou uma Conjunção Planetária.

Cada momento destes transporta as suas 
circunstâncias de mudança, de mutação, de exigente 
transformação global, refinando o verbo. Diríamos 
até de Revolução… É aqui que reside o fundamento 
da intenção deste humilde escrito que, por ser 
humilde, tem o objetivo único e simples de tentar dar 
precisão às palavras, sujeitar os conteúdos a análise, 

Sabemos que cada fim 
tem sempre um novo 
início anexado. Na 
Natureza, como à morte 
subjaz um nascimento, 
também um “fim de 
ciclo cósmico” traz 
impulsos de renovação e 
transporta processos de 
restabelecimento de uma 
nova vivência, de uma 
nova vibração.
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No caso que nos cabe, o do nosso planeta, ele 
próprio como ser vivo, dizem os entendidos, sofrerá 
a maior das modificações físicas jamais verificadas na 
sua história cósmica.

Tal como o corpo físico do planeta vai passar por 
radicais alterações, também a sua civilização, a sua 
humanidade, a atual Raça Ária, irá ser submetida 
(e está a sê-lo) a processos de alteração vibratória, 
mas só para quem realmente quer… Ir-se-á suportar 
processos de “transformação revolucionária”, porque 
o que se diz, o que se apregoa e proclama, o que na 
sociedade circula, o que já parece “moda” e por todos 
os processos desta acutilante “era da comunicação” 
publicitado, é chamado de  “transformação” humana, 
claro está.

Por outro lado, nas estruturas locais da Internet, nos 
sites oriundos das mais variadas latitudes, conduzidos 
pelas mais diversas índoles de responsáveis ou 
líderes, aborda-se e trata-se a tal transformação e o 
momento especial planetário como crucial para se 
justificar a necessidade da referida transformação 
individual construtora, geradora da transformação 
social planetária, da humanidade, etc. Esta dinâmica 
comunicativa, enfatiza muito a receção e distribuição 
de mensagens supostamente vindas do Alto e 
denominadas “canalizações”. Sobre este pormenor, 
aproveitamos, sem qualquer intuito crítico, sublinhe-
se, para lembrar o que na própria net encontrámos 
sobre isso. 

(…) Os Mestres Ascensos ensinam que a única 
comunhão legítima é com os santos ascensos da Grande 
Fraternidade Branca e que a canalização psíquica é 
perigosa porque esgota seriamente o canalizador, assim 
como os que estão presentes, do “ectoplasma” (usado 
para produzir a materialização e a telecinesia), a energia 
vital da aura que proporciona um invólucro natural 
protetor ao redor do corpo emocional e da alma.”

Saint Germain também fala sobre a canalização 
dizendo:

“Assim, amados, é melhor aumentar a Luz [da vossa 
Consciência Crística] do que ir atrás de um sinal ou de 
uma mensagem ou de alguma forma de canalização 
psíquica que nunca pode ter a garantia de provir das 
oitavas de Luz e que pode subtrair de vós uma delicada 
ação da aura que estais construindo com a Luz interior e 
a Mente superior.” (Pérolas de Sabedoria).

O Mestre Ascenso Phylos, o Tibetano, também 
aconselha a não nos ocuparmos com essa forma de 
comunicação, pois estamos prejudicando a nossa 
alma e perdendo a energia que é usada para proteger 
o nosso corpo físico e os nossos chacras. E adverte 
que a energia gasta desta forma não será jamais 
reposta. (Pérolas de Sabedoria)

Outro fator de muita confusão é o famigerado 
“dogma da evolução”. Sobre isso, vamos citar o Mestre 
Samael, que diz: “Atualmente difundem-se, tanto no 
oriente como no ocidente, muitas doutrinas filosóficas 
relativas ao Dogma da Evolução”. 

A Evolução e Involução, são forças mecânicas que se 
processam simultaneamente em toda a Natureza. A 
Sabedoria Gnóstica não nega a existência destas duas 
forças, e explica-as.

(Continua no próximo número)

Fala-se também, e muito, através das variadas escolas 
ou instituições espiritualistas, com todo o respeito 
por elas, em mudanças do modo de ser, de ver e de 
sentir e apregoam-se necessidades prementes de 
“amar”, de praticar o amor; sugere-se a negação, o 
não dar guarida às emoções negativas, a praticar 
o pensamento positivo, a cultivar a alegria, os bons 
sentimentos e as boas ações; publicita-se a prática do 
desprendimento; insiste-se no cultivo de boas vibrações, 
no equilíbrio energético, em inspirações e em intuições, 
reflexões, meditações, etc. Tudo para “mudar”, 
transformando-se, o que é um começo, diga-se…
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Cursos  . Workshops  . Palestras
>> 23 MArçO | POrtO

Curso
“o sistema anura”
Trata-se de um método que, através do uso 
de meios objetivos e palpáveis – e inéditos 
–, proporciona quer o trabalho interno 
individual, quer o trabalho terapêutico com 
terceiros, quer ainda o trabalho grupal.

  + infOrMAções
 regulamento completo
 com forma de inscrição:
 http://www.embuscadalucidez.com/images/ 
 REGULAmEnTos/sistema_anura.pdf

>> 6 Abril | POrtO

cursO de tArOt
orientado por Ana Barros                   

 + infOrMAções
 223 758 471 / 914 247 616 / 924 243 165
 info@revistaespacoaberto.pt

>> 11 Abril | POrtO

PAlestrA dr. PAulO vieirA de cAstrO
“O executivo de si mesmo, visão Holística 
dos negócios”

 + infOrMAções
 223 758 471 / 914 247 616 / 924 243 165
 info@revistaespacoaberto.pt

>> 20 Abril | POrtO

WOrksHOP
“O executivo de si mesmo, visão Holística 
dos negócios”

 + infOrMAções
 223 758 471 / 914 247 616 / 924 243 165
 info@revistaespacoaberto.pt

cursO de tArOt
orientado por Ana Barros                   

 + infOrMAções
 223 758 471 / 914 247 616 / 924 243 165
 info@revistaespacoaberto.pt

>> 22 Abril | POrtO

PAlestrA drª PAulA rOcHA
Autoconhecimento comportamental
 + infOrMAções
 223 758 471 / 914 247 616 / 924 243 165
 info@revistaespacoaberto.pt

eventos
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|  Paulo Vieira de Castro
Inner Leadership Coach 
geral@paulovieiradecastro.com

Confissões à sombra de tudo o que fomos nós…
O homem que confessa o seu erro é o mesmo que o cometeu?

A vida transformou-se, para muitos, numa espécie 
de religião onde não há lugar à esperança. 
A este respeito, no outro dia coloquei uma 

questão essencial: de que servirá uma casa sem 
dono? Como será viver uma vida – inteira – numa casa 
emprestada? Mas, de que somos donos afinal?

Somos, habitualmente, uma multidão. O principal 
constrangimento passa pelo facto de muito 
raramente haver consenso entre toda essa gente 
que está dentro da nossa cabeça. Viver será, então, 
descobrir a nossa própria voz. Só depois nos serão 
permitidos outros devaneios…

Espiritualidade ativa

Por isso, face ao erro, 
face à indignação, não 
deveremos suplicar 
cargas mais leves, apenas 
ombros mais fortes.

A prática da espiritualidade 
muito me tem ajudado nesta 
firme determinação.

A esperança nesta minha verdade 
reside, como na de todos os 
outros, num conjunto de crenças 
que permitirão compreender 
a vida, ou a ausência dela, 
num contexto de aceitação 
interna. Mas de que serviria 
escolher valores tão profundos, 
ter tamanhas crenças, se não 
houvesse total determinação?

Para uma vida 
equilibrada terá de haver 
igual postura.

Para isso terão de existir, ainda 
que metaforicamente, valores 
pelos quais estejamos dispostos a 
morrer. E quais serão os seus?

Deixo-lhe aqui alguns 
exemplos essenciais ao reabilitar 
da consciência humana. O 
estoicismo, a confiança no destino, 
o desapego e o destemor à morte, 
a calma, a postura silenciosa, 
a busca incessante pela paz. A 
aceitação, a lealdade ao superior, 
a piedade filial e o respeito 
aos seus mestres e ancestrais. 
Ainda a adoração à natureza e 
os ensinamentos éticos. Veja-se 
que estas são, maioritariamente, 
palavras esquecidas do nosso 
léxico comum…

Tenho, para mim, que o certo e o errado 
são apenas a luz que nos permite, no 
tempo, chegar à verdadeira transformação 
e, consequentemente, à nossa verdadeira 
casa. Esta visão muda tudo.

Por isso mesmo, neste caso, não teremos de 
carregar a culpa do que fomos. Afinal, tudo é uma 
questão de consciência. Só isso permite que o 
caminho se ilumine. Até aí, éramos apenas ignorantes.

Conta-se a história de um certo buda que, um 
dia, atravessando um desfiladeiro, foi vítima de um 
atentado por parte de um primo. Arrependido por 
o ter tentado assassinar, passados uns dias revelou-
lhe que teria sido ele quem lançara a pedra na firme 
intenção de o matar. Como não obteve de parte do 
buda qualquer reação de indignação, questionou-o: 
Então eu acabo de dizer que fui eu quem te tentou 
matar e tu reages dessa maneira? E o buda questionou: 
Porque faria o contrário? Primo, o homem que atirou 
aquela pedra não é o mesmo que se apresenta hoje 
perante mim…

Na ausência do certo e do errado, seremos apenas 
donos do arrependimento. O homem que confessa 
o seu erro é o mesmo que o cometeu? Certamente 
que não.
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Só a existência de tais valores 
poderá fortalecer a capacidade de 
se decidir sem a menor hesitação. 
Para que isso seja possível, os valores 
centrais deverão estar perfeitamente 
enraizados pela via interior. Tudo o 
resto será resultante de uma prática 
espiritual cotidiana, de uma vivência.

Para recuperarmos o ser humano 
que há em nós – aquele de que 
atualmente só temos memória –, 
muitos de nós não necessitarão de 
outra motivação que não seja a honra 
e o respeito pelos códigos e valores 
espirituais assumidos.

A assunção espiritual está na 
inviolabilidade da dignidade 
interna de cada um, ou seja, 
de uma espiritualidade ativa. 
Faltará, unicamente, viver.
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|  Pedro Elias
Excerto do livro “Reflexões Espirituais 
para uma Nova Terra”, de Pedro Elias

Uma nova forma de relacionamento entre dois seres, que em 
conjunto dão expressão a um casal, está aos poucos a despertar na 
consciência de muitos, não pelo desejo emocional de o concretizar, 
mas pela nota interna emitida por esses seres que percebem que 
nenhuma outra forma de relacionamento, que não este, poderá 
sustentar e estruturar a sua existência em conjunto.

Com a Nova Terra irão surgir novas famílias e novos hábitos 
relacionais entre aqueles que irão dar expressão a esse núcleo 
sagrado que, aos poucos, irá sendo revelado na ação e na vivência 

que muitos irão manifestar.
Com o novo Homem, uma nova sociedade será criada à imagem 

desse arquétipo que nos compete materializar. Nesta estará contida a 
expressão interna de um programa que ficou por concretizar no passado 
e que agora, com o retorno simbólico de Adão e Eva ao paraíso perdido, 
irá finalmente manifestar-se no plano material.

Com a nova família, novas energias irão dar expressão a esse núcleo 
que irá, finalmente, cumprir a função estabilizadora de todo um processo 
civilizacional. O Núcleo familiar será uma verdadeira celebração da Vida 
no plano físico, e não mais o arrastar de forças cármicas no atrito gerado 
entre aqueles que hoje ainda lhe dão expressão.

No passado - e os tempos de hoje já são esse passado -, dois aspetos 
da experiência humana neste plano material foram sempre vistos como 
opostos e inconciliáveis. De um lado, a experiência monástica, vivida na 
reclusão de um mosteiro ou no isolamento de um deserto; do outro, a 
experiência familiar como suporte de todo um processo civilizacional.

Na vivência monástica buscava-se o contacto profundo com o Divino, 
fazendo dessa experiência um ritual de entrega total ao Absoluto. Na 
vivência familiar, por sua vez, buscava-se a perpetuação da espécie, dos 
costumes, dos hábitos ancestrais.

Pela oposição forçada a que estas duas formas de experiência sempre 
foram colocadas, todo um Potencial-Vida-Propósito ficou por revelar. 
Para o monge, a vivência familiar era um entrave à busca do Divino. Para 
o casal, a vivência monástica era um obstáculo para a sua vida comum 
e para a experiência dos vários prazeres e realizações que esta lhe 
proporcionava.

Hoje, com o despertar do novo Homem, uma nova 
energia familiar está disponível para a formação 
dos casais que irão dar expressão a esses núcleos. 
Finalmente, essas duas energias poderão fundir-se 
numa só, devido ao amadurecimento de muitos seres 
e à consciência profunda de que eles são partículas de 
um todo, completas em si mesmo. 

A energia monástica será levada até ao seio familiar, transformando o 
Lar num Templo e o casal em dois monges. Será a consagração da família 
que se tornará num núcleo verdadeiramente sagrado.

A nova Família



20 • JAN/FEV/MAR’13

sociedade

Não mais os apegos estarão presentes 
no desejo incontido de possuir o outro. 
Cada ser será livre em si mesmo. 

Cada um saberá reconhecer sem esforço o espaço 
do outro sem o invadir, aceitando essa liberdade com 
a mesma naturalidade com que aceitam a liberdade 
de um pássaro.

As energias astrais serão removidas pela raiz. 
Não haverá mais espaço para a paixão, para o 
ciúme, para a monitorização constante do outro, 
no medo de perder a fonte de abastecimento 
energético. Serão seres verdadeiramente livres, 
não estando dependentes do outro para encontrar 
em si o equilíbrio e a PAZ. Cada um é completo 
em si mesmo: não há nada a perder, nem nada a 
ganhar. O relacionamento deixa de ser um jogo 
entre forças, para passar a ser a expressão real do 
Amor-Sabedoria, onde elementos fricativos não se 
encontrão mais presentes. 

Esses seres viverão verdadeiramente como monges 
dentro de um Templo-Lar onde a nota das duas 
experiências estará presente no que de mais puro 
que cada uma delas tem para dar. Serão seres em 
profundo Silêncio mental, Paz emocional e Harmonia 
física. Por si só, serão o rosto da nova Terra, a 
expressão desse novo alvorecer que nos aguarda.

Da energia familiar retirarão a partilha de um 
espaço e a comunhão de toda uma experiência 
vivencial, nos mais pequenos detalhes. Da energia 
monástica retirarão o Silêncio, a Impessoalidade e a 
Entrega. Será uma relação de celebração constante 
ao Absoluto, não através de rituais, mas do simples 
ato de existirem em conjunto e em união, dando-se a 
sacralização da família.

Muitos de nós têm a responsabilidade de dar 
expressão a esse protótipo familiar dentro de uma 
dimensão em transição, em particular os mais novos. 
Esses casais serão como ilhas desse futuro que 
desperta, funcionando como embaixadores da Nova 
Terra: transportarão em si a síntese dessas duas 
energias, até hoje vistas como opostas.

A formação desses casais terá por base seres 
cuja afinidade espiritual é complementar na 
partilha conjunta que fizeram em sucessivas 
encarnações. Não mais fatores de personalidade e 
condicionamentos cármicos irão interferir na união 
desses seres, mas a ligação profunda e a afinidade 
ancestral entre os núcleos internos que os ligam 
desde sempre. E isto assim será tanto para o outro 
elemento do casal como para os próprios filhos. 
Serão, por isso mesmo, famílias formadas numa base 
vertical e não horizontal, como acontece nos dias de 
hoje. 

Deixarão, desse modo, de existir diferenças 
entre a família física e a família espiritual. Os filhos 
que reencarnam, membros dessa mesma família 
espiritual, virão compartilhar no plano físico uma 
experiência vivencial dentro do ciclo temporal 
que compete àquela família manifestar no serviço 
prestado ao Plano Maior. 

Essas crianças virão até este plano através de uma 
sexualidade consciente por parte dos pais, vista 
como um ritual de celebração ao Único Ser e, por 
isso mesmo, algo profundamente sagrado. Não mais 
essa energia será dispersa no alimentar contínuo das 
forças da personalidade, mas na sintonia profunda 
com o Divino, num gesto de devoção incondicional à 
Vida como um todo.

Para os seres que darão expressão a essas famílias, 
a sua união será vista como um ato de Serviço ao 
Plano Espiritual. Eles têm plena consciência que a 
razão de estarem juntos é Servir e isto será para eles 
uma fonte de Estabilidade, Alegria e PAZ.

Só pelo facto de existir em nós o desejo de que tal 
possa acontecer, já demonstra o quanto não estamos 
preparados para dar esse passo. Essas novas famílias 
não são formadas por nenhum processo humano 
convencional, mas pela arquitetura interna projetada 
para esta encarnação e, assim sendo, apenas a 
decorrência natural do nosso amadurecimento 
espiritual nos levará ao ponto de interceção exato 
entre esses dois seres dentro do plano definido para 
as suas vidas nesta dimensão.

No entanto, a todos aqueles que aspiram um dia 
poder vir dar este passo, digo para não alimentarem 
expetativas que tantas vezes são o resultado de 
projeções emocionais e mentais. Para que possam 
estar prontos para assumir esta nova Nota, têm 
primeiro que se transformar profundamente. Não há 
como dar expressão a um casal que trás em si a Nova 
Terra com as velhas forças e com os velhos trajes.

Como poderemos querer dar expressão 
a uma dessas famílias se ainda 
existir em nós o apego, o sentido de 
propriedade em relação ao outro, a 
necessidade astral de receber energia do 
exterior para nos sentirmos completos? 

Como podemos querer formar uma família sagrada 
se a sintonia com os núcleos internos do nosso 
Ser ainda for intermitente? Se a nossa entrega ao 
Divino ainda for incompleta? Se a nossa consciência 
de serviço ao Plano ainda não estiver estável e 
absolutamente clara aos nossos olhos?

Enquanto isto não acontecer, não há como dar 
expressão a essa nova família e se o tentarmos fazer 
movidos por forças astrais ou mentais, cairemos em 
mais uma das muitas ilusões nas quais ainda estamos 
mergulhados.
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Assim sendo, antes que possamos dar expressão a 
essa nova forma de dois seres se relacionarem dentro 
da energia do casal, devemos primeiro trabalhar os 
nossos corpos na entrega incondicional ao Divino 
e só então, sem que nenhuma vontade humana 
esteja presente, é que esse encontro maior poderá 
acontecer na decorrência natural de um processo 
que nos estava destinado viver.

Que sejamos, pois, humildes no nosso 
querer, sinceros na nossa entrega e 
simples nos passos com que trilhamos 
os caminhos deste mundo. Só então 
esse diamante nos poderá ser colocado 
nas mãos, pois já não nos apegaremos 
a este nem o tentaremos possuir.
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|  Ana Carvalho 
918 568 123 
Professora e Terapeuta de Xamanismo 
trilhosdotambor@gmail.com

No Xamanismo todos fazemos parte da teia da 
vida e tudo o que se encontra à nossa volta 
é um reflexo de nós mesmos. As cartas dos 

animais são uma poderosa ferramenta para nos pôr 
a olhar para dentro, buscando a força, a sabedoria e 
o poder dos animais para nos ajudar a viver de forma 
plena, buscando a unificação com tudo o que existe, 
alinhando-nos com a sabedoria da Mãe Terra. 

As Cartas Xamã, ou Medicine Cards, são um oráculo 
de cura composto por 52 cartas de animais. Têm a 
sua raiz xamânica das tradições indígenas de tribos 
norte-americanas. Ao contrário do Tarot convencional, 
o oráculo das cartas Xamã não nos diz o nosso destino.

Olhar para dentro
medo pela tua tribo, precisas de 
tomar a consciência do Coelho que 
tremelica dentro de ti. Só assim o 
podes enfrentar. Como o podes 
fazer? Não te escondas na toca e 
age! Age com a força e a velocidade 
do Antílope, o mais depressa que 
conseguires. É hora! Leva aliados, 
mas eles que fiquem calados como 
a Fuinha. E lembra-te chefe: não 
consegues agradar a todos! És tu 
quem decide e para que a decisão 
seja bem-aventurada, terás de seguir 
o teu coração. Se assim o fizeres 
terás tudo o que necessitas para 
defender a tua tribo, com propósito 
do Puma.

Na sua mente, as 
palavras da velha anciã 
ecoaram, recordando as 
respostas que o chefe já 
sabia, mas que lhe deram 
a confirmação e a força 
para agir com a medicina 
dos animais.

Longe da tenda da tribo, soava 
estranho pegar em patas de 
coelho, mas para as comunidades 
que viviam em harmonia com 
o mundo selvagem, havia um 
profundo respeito pelos animais. 
Todas as partes do seu corpo 
eram tratadas com reverência, 
servindo de ponte para trazer as 
suas lições de sabedoria. Uma 
vez que no mundo ocidental não 
existe um tratamento de respeito 
pelo corpo e espírito do animal, 
perpetua-se a sabedoria dos 
animais através do papel, em 
forma de cartas.

Assumindo que todos nós estamos a construir o 
nosso caminho, é, antes, um instrumento de cura e 
autoconhecimento que nos confirma o que já sabemos, 
mas que não queremos ver; o que já sentimos, mas de 
que não tínhamos consciência.

Façamos uma viagem no tempo.
A tribo ressoava o cansaço da guerra e o chefe 

guerreiro precisava de conselho para apaziguar o seu 
clã às portas do Inverno. Atravessou, então, a aldeia no 
silêncio da noite. Chegou à entrada da tenda e, lá dentro, 
as luzes tremeluzentes adivinhavam várias figuras. O 
cheiro a fumo e o som crepitante adivinhava o lume 
aceso duma fogueira quente de boas vindas. O chefe 
entrou e sentou-se diante de seis anciãos.

- Venho procurar conselho. Preciso de ir à aldeia vizinha 
negociar a paz. Preciso de saber o que tenho de fazer 
para proteger a tribo e para que a negociação esteja de 
acordo com o Grande Espírito e seja bem-sucedida.

Um dos anciãos à direita pediu-lhe que se 
aconchegasse no chão e retirasse quatro objetos de 
uma bolsa aveludada. De dentro do saco e retirou 
uma pata de fuinha, uma pata de coelho, um pequeno 
chifre de antílope e bigodes de puma. Houve um 
compasso de espera, enquanto uma das anciãs olhava 
alternadamente para ele e para os objetos a seus pés. 
Passaram alguns instantes entre o piar da coruja e a voz 
da velha anciã. 

- Deves sentar-te com o teu inimigo em silêncio, 
fumando cachimbo com ele e ouvindo o que tem a dizer; 
conhecer o teu inimigo dar-te-á poder. Sei que sentes 

oRácULo dE cARTAs XAmã
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As Cartas Xamã ajudam-nos a 
tomar consciência dos animais 
que existem dentro de nós e a 
encontrar a alegria de Colibri, 
a passar pela transformação 
de Borboleta, a expressar a 
impecabilidade de Jaguar, a unir 
com o espírito de Águia, a abrir 
à abundância de Búfalo, a ouvir 
o nosso Urso interior, a erguer a 
nossa cabeça de Alce, a assumir 
o nosso poder de Cavalo e muito 
mais. 

Rua Dr. Alberto de Macedo, 182-r/c esq. – 4100-027 Porto
Telefone: +351 22 201 21 20 | Telemóvel: 96 847 32 18 / 91 909 85 83 | Fax: +351 22 201 21 20

MUDANÇA DE INSTALAÇÕES

RUA DR. ALBERTO DE MACEDO, 182 - R/C ESQ

4100-027 PORTO

E-mail: flora@publicacoesmaitreya.pt
www.publicacoesmaitreya.pt

Cada Animal tem centenas de 
lições e a sua linguagem ajuda-
nos a desvendar caminhos 
na nossa vida. Buscando 
ensinamentos diretamente na 
natureza, vamos ao encontro do 
nosso Ser, despertando para uma 
vida de maior harmonia com o 
Universo.

O mundo animal tem muito para nos 
ensinar. A forma como os animais vivem, os 
seus padrões de comportamento,
são lições.

O HOMEM NO GLOBO TERRESTRE é um livro 
de conteúdo teosófico, e é particularmente 
dirigido àqueles que dão os primeiros passos 
no estudo da Ciência Espiritual, sendo uma 
fonte de informação preliminar especialmente 
útil para quem não conhece os assuntos que 
a Teosofia ensina. Os que estão familiarizados 
com wstes assuntos, talvez encontrem uma ou 
outra informação nova,ou apresentada de forma 
diferente.
O Homem é tanto uma parte do Universo...
quanto o Universo existe na sua consciência.
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|  Dulce Pombo

Num ano em que o 2000 trouxe o número 
13, não resisti a pedir às palavras para que 
obedeçam à lei natural de quem as soube 

unir e poder tecer algo que nos inspire e que possa 
engrandecer ainda mais esta publicação que, com o 
poder de tantos números, chegou ao mais enigmático 
número de todos os tempos.

2000 razões para seguir

13 sugestões

No Tarot Iniciático, o 13º arcano 
é representado por um esqueleto 
ou a morte, o que significa o 
renascimento precedido pela 
morte, que medita sobre o que 
vai morrer e o que vai nascer. É 
a morte do Eu ou a dissolução 
do Ego, dando lugar a uma nova 
forma de existência. Na verdade, 
sempre tentámos encontrar 
culpados para os azares que nos 
perseguem. Se puder ser um 
número também dá jeito e, por 
isso, este número tem sido tão 
difamado e usado para alicerçar 
nada mais que os medos do que 
haverá de vir. 

Mas nem todos têm medo deste 
número. Na geometria cabalística, 
o número 13 significa a Unidade 
e o Amor, a que eu acrescentaria 
a Verdade - três pilares que 
deveriam servir todas as nossas 
ações diárias. Essa ausência foi 
deixando um vazio que hoje nos 
leva a meditar sobre o medo desta 
Verdade que se chama 2013. 

Homens de todos os tempos tenderam a ser 
supersticiosos e foram dotando cada número com 
um significado. Como se não bastasse, uniram-nos. 
Dessas uniões saíram casamentos perfeitos, enquanto 
que outros permaneceram fora da família, como o 
casamento do 1 e do 3.

Entre os números enjeitados, apareceu o 13 que, 
separados, eram poderosos - um representando 
a Unidade e o Todo; o outro, a União, a mística da 
relação alquímica (o Triângulo de Pitágoras somou 
os números que, no seu conjunto, representam o 
triângulo no somatório místico 13). 

O 13 sempre assumiu um especial significado nas 
mais variadas culturas. O mesmo não aconteceu com 
o 12 que, tanto na mitologia como na religião, sempre 
apelou à unidade, à coesão e à perfeição: 12 horas, 12 
meses, 12 profetas, 12 sábios, as 12 tribos de Israel ou 
os 12 signos do Zodíaco. 

O 13 aparece como uma transformação que 
apresenta a destruição, um novo molde, modelo 
ou paradigma, uma estrutura que, não sendo tão 
ortodoxa, começa por inspirar medo.

É um excelente mote para iniciar um 
novo número de uma revista que eleva da 
clandestinidade valores fundamentais para uma 
vida em harmonia.

Mas esse medo só existe porque ainda não 
se conhece a verdadeira transformação, 
fomentando o desassossego interior de 
não podermos controlar tudo a que nos 
habituaram durante séculos.
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Ter a consciência do que não fizemos. Sabendo que 
poderíamos ter feito melhor é um excelente ponto de 
partida para um novo ano. 

Refazer um espaço mental onde caibam os valores 
que deixámos guardados. É fundamental para que 
possamos repensar as novas e possíveis fórmulas 
positivas e construtivas.

Eleger as palavras certas, os gestos certos, os 
momentos certos e as emoções certas. Não é fácil, mas 
é algo que podemos treinar todos os dias.

Desfa Zer o passado é impossível, porque ele já não 
existe. Mas podemos meditar sobre o que ele nos 
ensinou. 

E, por fim, chegar ao início da nossa verdade, que não 
é a minha, da vizinha, do pai, da mãe, do marido, da 
mulher, do filho, do homem da ciência, do vendedor da 
fruta, do jornalista… Chegar à minha verdade é tentar 
ser um treze, aquele que destrói o que não deu certo 
em si, ser a sua verdade, sem querer ser a verdade dos 
outros. É respeitar o seu ser e ser digno de si mesmo e, 
nessa medida, ser digno de todos os seres e de todos 
os momentos que 2013 lhe trará.

Que o 13 seja o ano de semear tudo o que fomos 
guardando interiormente, à espera de um terreno 
fértil. Este é o momento em que a Terra se levanta 
em ondas de cultivo de novos valores, que devem 
ser semeados com fortes pilares de unidade, amor 
e verdade, unidos pelo cimento da solidariedade 
universal.

Pensar num 13 é repensar as nossas fórmulas. É 
acalmar os ânimos de quem se sente num imenso 
turbilhão de marés vivas, onde apenas podemos 
flutuar serenamente e esperar que a sementeira 
cresça. Que a nossa sementeira sejam bambus que, 
quando lançados na terra durante cinco anos, não 
rompem a terra em direção à luz; apenas criam raízes, 
para depois se elevarem na sua majestosa beleza. O 
bambu cresce oco para que possa ser mais forte. Tem 
nós para poder vergar-se ao vento, mas não partir. 
Cresce sempre direito e bem assente nas suas raízes 
que amadureceram a sua existência.

Crescer forte em valores de vida 
pressupõe longos e difíceis caminhos. 
Se neste momento os não entendemos, 
haverá o dia em tudo fará sentido, 
porque todos somos responsáveis pela 
nossa semente.
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| Sandra Araújo

Quem te deixou assim, Homem, com 
medo de brincar e ser feliz?

Quem te rompeu esse silêncio que a tua alma 
calmamente fazia ouvir e te preencheu de um barulho 
mental tão confuso que te impede de, intuitivamente, 
ver mais além?

Achas que vieste para este plano dimensional por 
razão nenhuma?

Para cresceres terás que aprender que não te 
podes deixar levar por esse caos que te alimenta o 
ego. Contudo, também não o deves tentar remover. 
Observa apenas, sem te deixares influenciar por ele, 
tendo consciência de que, para agires de acordo com 
a tua essência divina, precisas de te dar conta e aceitar 
toda a dualidade presente em ti. O caos e a ordem.

Há em nós, tal como no universo, um 
caos harmonioso que estabelece o 
equilíbrio necessário para a sua própria 
evolução. 

Medidas e formas que se complementam e 
interligam entre si; energias que se fundem na 
multidimensionalidade de tudo aquilo que É, dando 
origem ao fluxo sagrado!

Tu vives nesse fluxo, Homem, porque tu és esse fluxo. 
Sendo tu energia em constante mudança, não há como 
não fazeres parte dele.

Por mais caótico que possas sentir o teu interior 
e por mais que vejas isso refletido na tua vida ou 
no mundo em geral, o caos é um complemento da 
ordem, não o contrário da mesma. Não te agarres 
a pré-conceitos e aprende que tudo aquilo que se 
encontra no plano dual não é contrário, mas mais um 

Quem te deixou assim, 
Homem?

conjunto de energias diferentes 
que se fundem numa só, para 
plantar no ser a visão do Uno... O 
silêncio da alma… A Lagarta que 
se faz borboleta no processo da 
transmutação.

O teu corpo físico é a lagarta, 
Homem, e a borboleta a tua alma 
que sabe quando chega a hora 
da metamorfose. Por isso, não 
te apresses e sê paciente. Não 
queiras crescer rápido demais, 
mas não te prendas demasiado 
ao casulo. Lembra-te que tudo 
tem o seu momento certo para 
acontecer e que, ser lagarta ou 
borboleta, são apenas estágios 
da vida que trazem consigo a 
intemporalidade mágica.

Por isso, oferece a ti mesmo a 
coragem de ser feliz em todos 
esses estágios.

Que nada te impeça 
de viver o voo incerto 
da borboleta, sempre 
com a visão da águia 
manifestada através do 
mago visionário.

Então vê que é na 
intemporalidade de cada segundo 
que se revela a sabedoria do 
grande mistério cósmico. O agora. 
Vive-o.
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No Alto-Minho no sopé da Serra D’Arga, um espaço 
para conjugar, a natureza e as terapias, uma 
descoberta ao melhor de nós, com acompanhamento 
individual e personalizado.

Um retiro é uma oportunidade de clarificar e aprofundar 
o que realmente é essencial para cada um de nós, estas 
experiências são únicas e pessoais, permitindo-nos assim 
aumentar o nosso conhecimento espiritual.
No retiro são criadas as condições exteriores e interiores 
que nos permitem afastarmo-nos da nossa zona de 
conforto, é este afastamento que nos permiti o encontro 
com o mais puro do nosso Ser, todo o ambiente envolvente, 
as práticas de harmonização, as refeições vegetarianas, o 
diálogo, o silêncio, o som, a dança, a meditação, a pintura, 
ou as  caminhadas, refletem com maior simplicidade este 
processo de redescoberta de nós mesmos.

Terapias que poderão estar envolvidas:
Reiki, Cura prânica, Reconexão, Cristais, Tratamento 
Holosinergético, Arte-terapia, Xamanismo.

RetiRos

 Contactos 
 Maria de Fátima Ribeiro 
 924247616 / 914247616 
 mariadefatima16@gmail.com 
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as lendas japonesas

É no Oriente, e em especial no Extremo Oriente, que as coisas comuns 
da criação ou os usos e costumes triviais da vida são susceptíveis de 
merecer um tal requinte de solenidade sentimental e de praxes de rito, 
que constituem um verdadeiro culto.

Wenceslau de Moraes

Quando, nos anos cinquenta do século passado, tomei 
conhecimento da obra de Wenceslau de Morais editada em 
portugal fiquei apaixonado, principalmente pelas descrições 
da cultura do Extremo oriente, com destaque para as lendas 
japonesas.

Coligi muita documentação e iniciei o desenho em quadrinhos 
(BD) na revista Flama, no seu suplemento O Papagaio, uma série 
que se prolongou de novembro de 1949 a janeiro de 1951. 

passados cinquenta anos, a convite do meu amigo pessoal 
Jorge Magalhães, que dirigia a revista Selecções BD, retomei a 
série, devido à importância reconhecida do trabalho literário 
de Wenceslau de Morais e pela minha natural dedicação aos 
ambientes paisagísticos e culturais do oriente que entretanto 
visitara, colhendo um manancial de documentação. Mas 
a revista só publicou duas Lendas, a preto e branco, pois 
suspendeu a sua publicação.

surge agora uma nova oportunidade de trazer à estampa 
as Lendas, algumas ainda inéditas em relação a serem 
desenhadas, e a de poder refazer com mais qualidade as já 
publicadas há mais de meio século.

Ao verificar o nível gráfico da revista Espaço Aberto e o seu 
notável conteúdo, reavivou-se-me o entusiasmo de voltar ao 
tema e, como esta publicação tem uma congénere no Japão, 
por iniciativa da comunidade brasileira instalada em Tóquio, 
será possível os próprios japoneses terem também acesso a 
estes desenhos.

Esta recente versão das Lendas será publicada a cores, pelo 
processo digital que uso só para essa fase de acabamento do 
trabalho, continuando a desenhar a tinta-da-china sobre papel, 
tal como as próprias legendas.

Espero que estas histórias sobre Lendas Japonesas sejam do 
vosso agrado. para quem não tenha tido ainda contato com o 
trabalho literário de Wenceslau de Morais, pode aproveitar esta 
oportunidade que esta publicação disponibiliza.

José Ruy

Wenceslau José de sousa de 
Moraes nasceu em Lisboa, a 30 de 
Maio de 1854.

oficial da Marinha, completou 
o curso da Escola Naval em 
1875, tendo prestado serviço em 
Moçambique, Macau, Timor e no 
Japão.

Após ter frequentado a Escola 
Naval, serviu a bordo de diversos 
navios da Marinha de Guerra 
portuguesa. Em 1885, viajou até 
Macau, onde se estabeleceu. Foi 
Imediato da Capitania do porto 
de Macau e professor no liceu 
da mesma cidade, desde a sua 
fundação em 1894.

Em 1889, viajou até ao Japão, 
onde regressou várias vezes 
nos anos que se seguiram, no 
exercício das suas funções. 
Em 1897, visitou o Japão e, 
no ano seguinte, mudou-se 
definitivamente para o Japão, 
como Cônsul em Kobe.

Durante os trinta anos que se 
seguiram, Wenceslau de Moraes 
tornou-se a grande fonte de 
informação portuguesa sobre 
o oriente, partilhando as suas 
experiências do quotidiano 
japonês. Faleceu, em Tokushima, 
a 1 de julho de 1929, com 75 anos.

As lendas
japonesas

NoTA:
A revista “Espaço Aberto” editará no final do ano um grupo de lendas numa publicação 
isolada, pelo que esta apresentação é apenas o princípio desta lenda.
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dissipando
energias negativas
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|  Isabel Moreira
Nutricionista Clínica 1064N 
Pós-graduação em Fitoterapia 
isa.moreira.nutricao@hotmail.com

A questão da vitamina D está subvalorizada, em 
Portugal. Como vivemos num país com sol, 
pensa-se que é inútil pedir análise à vitamina D, 

ou fazer qualquer suplementação. Na realidade, tem-
se verificado que cada vez mais as pessoas aparecem 
com carência desta vitamina, mesmo as que apanham 
sol. Na minha prática, tenho verificado que cerca de 
80% a 90% dos meus doentes apresentam falta da 
vitamina D. 

A Vitamina D3 (ou calciferol) é lipossolúvel, sendo 
essencial para manter o equilíbrio. É também 
conhecida como calciferol e vitamina antirraquítica. 
É uma vitamina que promove a absorção de cálcio 
(após a exposição à luz solar), essencial para o 
desenvolvimento normal dos ossos e dentes. Novos 
estudos têm revelado que atua também no sistema 
imunológico, no coração, no cérebro, no combate 
à depressão, nalguns tipos de cancros e ainda na 
secreção de insulina.

É uma vitamina obtida a partir do colesterol, como 
precursor metabólico através da luz do sol, e de fontes 
alimentares. No fígado, transforma-se em 25-hidroxi 
vitamina D. Nas análises sanguíneas, para verificar 
os níveis da vitamina D, faz-se o doseamento deste 
composto.No rim, transforma-se em calciferol.

Atualmente, sugere-se que a vitamina D atua como 
uma pró-hormona, devido à amplitude da sua ação 
e ao facto de todas as células do organismo humano 
terem recetores para esta substância.

A importância
da Vitamina D

individualmente, levando em 
consideração diversos fatores. 
O tratamento deve ser realizado 
sempre sob supervisão de equipa 
multidisciplinar (nutricionista 
e médico), com o devido 
acompanhamento laboratorial e 
dieta adequada.

A investigação científica recente vem mostrando que 
esta vitamina tem múltiplas ações no organismo, 
com grande importância na intervenção no sistema 
imunitário.

O seu deficit promove a osteoporose e as patologias 
dentárias, aumenta a incidência dos cancros da mama, 
da próstata e do cólon, da depressão e das doenças 
cardiovasculares. O baixo nível de vitamina D está 
também associado a doenças autoimunes, tais como 
a esclerose múltipla, que é aquela em que a evidência 
científica é mais contundente. 

Existem mais de 3.600 estudos científicos publicados 
que mostram a relação entre esclerose múltipla e a 
deficiência em vitamina D. Nestes doentes, as doses de 
suplementação com a vitamina D devem ser definidas 

A vitamina D é 
reconhecida como um 
nutriente essencial da 
dieta, mas apresenta 
alguns problemas - 
existe em quantidades 
significativas, mas 
num número bastante 
reduzido de alimentos, 
tais como nos peixes 
gordos (salmão ou a 
sardinha), no fígado, 
na gema de ovo e nos 
cogumelos shiitake.

Seria necessário comermos 
todos os dias estes alimentos para 
ingerirmos os valores necessários 
de vitamina D, o que não é muito 
aconselhável nem prático. 

Esta vitamina pode também 
ser fabricada por nós, sob 
determinadas condições, através 
da exposição solar. Na atualidade, 
segundo muitos estudos parecem 
induzir, a quantidade produzida 
da referida vitamina não é a 
necessária para satisfazer o nosso 
aporte diário. Para isso, era preciso 
que a pele estivesse exposta à luz 
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solar por tempo suficiente, desprovida de protetor 
solar. Acresce que, sobretudo nos meses de maior 
intensidade de radiação solar, há uma preocupação 
com o aparecimento de cancro da pele, tendo levado a 
um aumento do uso de protetores solares, reduzindo, 
assim, drasticamente a produção de vitamina D. 
A título de exemplo, um creme solar com um com 
fator de proteção 30 reduz a 100% a capacidade 
de produzirmos vitamina D; um de fator 8 reduz, 
aproximadamente, a 95 por cento.

A quantidade produzida depende também de muitos 
fatores, destacando-se o tempo de exposição, a área 
de pele exposta, a hora do dia, a estação do ano, a 
latitude do lugar, o tom de pele (quanto mais escura for 
a pele, mais difícil é a sua produção), a idade da pessoa 
(com o envelhecimento, o organismo humano passa 
a funcionar num ritmo mais lento) e ainda a poluição 
aérea. 

Relativamente às doses diárias recomendadas 
de vitamina D, cada vez são mais discutíveis a nível 
mundial, assim como a concentração sanguínea 
mínima de 25-hidroxi vitamina D encontrada no 
sangue. 

sugestões 
•  Parece ser necessário fazer suplementação de Vitamina D, pelo 

menos nos meses “sem sol”, ou caso não esteja em contacto diário 
com ele.

•  Não esqueça que deve apanhar sol diariamente, expondo as pernas, 
braços, pescoço e face durante, pelo menos, 15 minutos ao início da 
manhã ou ao fim da tarde, quando a inclinação do sol provoca uma 
sombra do tamanho da pessoa, para que haja absorção. 

•  Sempre que fizer análises sanguíneas, deve solicitar o doseamento da 
vitamina D, devendo o aconselhamento ser supervisionado por um 
nutricionista e um médico. 

•  Procure fazer uma alimentação saudável, incluindo peixes gordos, 
ovos, manteiga e cogumelos shiitake. 

•  Se é portador de uma doença autoimune, nomeadamente esclerose 
múltipla, não hesite e procure de imediato pessoal especializado 
nesta área (equipa multidisciplinar - nutricionista e médico), para que 
rapidamente façam o seu estudo.

•  Sorria à vida, corrigindo os seus níveis de Vitamina D, melhorando 
o seu estado emocional, prevenindo alguns cancros e doenças 
autoimunes. E nunca se esqueça: a sua saúde é um investimento seu 
e não dos outros!

Seja feliz!
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|  Rui Pinto
tao.pinto@gmail.com

A nossa alimentação tem sofrido alterações 
sérias do ponto de vista nutricional, originado 
desequilíbrios estruturais da maior importância 

para o nosso organismo, que, diariamente, trabalha 
esforçado, no sentido de reparar as consequências dos 
hábitos instalados. Penso que todos concordamos com 
a observação de que comemos mal e com carências 
bem definidas.

Atualmente, à nossa mesa encontram-se alimentos 
muito diferentes daqueles que os nossos pais e 
avós tinham à sua disposição. A necessidade de dar 
respostas rápidas ao consumo louco e descontrolado, 
deu origem a uma indústria que manipula genética 
e estruturalmente os alimentos disponíveis, que nos 
deixam com enorme carência de nutrientes essenciais 
ao nosso equilíbrio físico e mental, vitaminas das mais 
variadas, sais minerais, etc.

A saúde através
do Ph dos alimentos

A nossa alimentação deveria ser 
constituída por 80% de alimentos 
alcalinos e os restantes 20% de 
alimentos ácidos, proporcionando 
condições ao organismo de 
garantir a manutenção do 
equilíbrio alcalino-ácido.

E para que tenhamos um 
conhecimento mais assertivo, 
os alimentos alcalinos são 
aqueles onde predomina o 
cálcio, o magnésio, o ferro, o 
sódio e o potássio, ou seja, 
crucíferas (vegetais), cereais e 
frutas; os alimentos ricos em 
enxofre, fósforo, cloro e iodo são 
ácidos, mas necessários para o 
nosso equilíbrio. Relembro que 
este equilíbrio pretendido fica 
seriamente comprometido quando 
é ultrapassado o limite aceitável 
para o bom funcionamento do 
organismo. 

O nosso corpo, para se manter 
vivo e saudável, mantém um 
delicado e precioso equilíbrio do 
Ph do sangue no valor que varia de 
7,35 e 7,45, ou seja, ligeiramente 
alcalino. Quando falamos de Ph 
(Potencial de Hidrogénio), referimo-
nos a uma escala logarítmica 
que mede a concentração de 
Hidrogénio nos alimentos e que 
tem como variação valores que 
se situam entre zero e 14, sendo 
o zero o mais ácido e o 14 o mais 
alcalino dos fluidos.

Partindo do ponto base medial 
que a água pura tem como valor 7 
na escala do Ph, podemos registar 
que os valores inferiores a 7 são 
de base ácida da mesma e os 
alimentos contidos nesta faixa 
de valores são prejudiciais para o 
nosso organismo, sendo os valores 
acima de 7 de base alcalina e mais 
benéficos para a saúde do nosso 
corpo. 

Voltando a atenção para a mesa, ou 
melhor, para a despensa, analisem 
cuidadosamente como ela está preenchida. 
Agora, abram o vosso frigorífico.
O que tem dentro?

Certamente encontraram inúmeros alimentos 
processados, cuja energia nutricional é muito pobre. 
Contudo, o mais grave ocorre quando esses alimentos 
são ingeridos, pois vão transformar-se em substância 
altamente ácida. Falo de alimentos enlatados, enchidos, 
carnes cheias de aceleradores de crescimento e 
antibióticos, óleos ditos vegetais, bebidas gaseificadas, 
um sem número de produtos lácteos que criam 
distúrbios hormonais e mesmo a água embalada, que 
bebemos inocentemente.  

Qual é o resultado de tudo isto? Certamente o 
desequilíbrio, o mal estar, a doença.

Os cuidados alimentares e a sua potencialidade terapêutica são 
do conhecimento e de práticas milenares, quando não existiam 
medicamentos e os recursos existentes limitavam-se à alimentação
e à sua alteração com fins medicinais.
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Em geral, as pessoas mantêm estilos de vida 
incrivelmente acidificantes. Os ácidos são produzidos 
no nosso corpo sempre que entramos em stresse, 
quando o descanso é pouco, na ausência de um 
actividade física, perante vivências de emoções 
negativas ou quando se consomem alimentos danosos 
para o organismo de caráter ácido, nomeadamente os 
alimentos processados, como frituras e refrigerantes 
de toda a ordem. Estes mesmos ácidos resultantes 
da metabolização vão-se acumulando nos tecidos 
e nas articulações ao longo dos anos, intoxicando o 
organismo e sobrecarregando os órgãos de eliminação 
(fígado, rins, intestinos), originando, desta forma, o 
desencadear de processos patológicos graves, tais 
como: obesidade, obstipação, cefaleias, doenças 
de pele, osteoporose, calcificações óssea, enfarte, 
diabetes, colesterol, cancro… 

Quando um ser humano nasce, o seu corpo é alcalino 
e, à medida que envelhece, o corpo torna-se ácido. 
Esta realidade acontece devido a todo um conjunto de 
processos metabólicos e ao enfraquecimento funcional 
do próprio organismo. 

A nossa alimentação diária, de uma forma 
generalizada e durante os 365 dias do ano, é de 
caráter ácido, sendo preocupante o facto de esta 
tendência estar a aumentar, principalmente e com 
maior incidência nas gerações mais novas.

E apesar de toda a informação existente, a maioria 
das pessoas tende a manter comportamentos e 
hábitos alimentares nocivos, parcialmente explicados 
por razões culturais, e a não tomar consciência deste 
problema crescente que tem consequências brutais 
para a nossa saúde.

Ao longo de anos como terapeuta, dou conta da 
enorme falta de coerência entre o dizer e o fazer. 
Verdadeiramente, são muitos os que reclamam 
e poucos aqueles que estão dispostos a mudar, 
efetivamente, a sua vida, procurando dar-lhe mais 
qualidade.

O nosso organismo é fantástico; é uma dádiva 
universal capaz de se autoregular e equilibrar num ato 
de Amor Incondicional. No entanto…

De uma coisa tenho a certeza: o nosso organismo 
não está preparado para digerir todo este lixo 
eternamente!
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|  Nuno Pacheco
Terapeuta de Medicina 
Tradicional Chinesa/ 
Aromoterapeuta 
profnunopacheco@gmail.com

Sempre foi preocupação da 
humanidade entender e 
combater o envelhecimento, 

com o objetivo de prolongar a 
vida humana Mas nem sempre 
essa preocupação se centrou em 
prolongar essa longevidade com 
qualidade de vida. Neste momento 
da legalização das terapias não 
convencionais, devemos pôr 
de parte as diferentes visões 
sobre a saúde e trabalhar em 
conjunto: convencionais e não 
convencionais. Assim, todos 
ficaremos a ganhar.

Os termos Gerontologia e 
Geriatria foram criados por dois 
médicos radicados nos EUA. Em 
1903, o russo Elie Metchnikoff 
criou o termo Gerontologia para 
definir a nova especialidade 
que se dedicaria ao estudo do 
envelhecimento humano em todos 
os seus aspetos: biopsicossociais, 
culturais e espirituais. Seis anos 
mais tarde, o austríaco Ignaz 
Nascher criou o termo Geriatria 
para definir a nova ciência médica, 
que tinha como objetivo tratar as 
doenças dos idosos.

Atualmente, a Geriatria tem como 
objetivo o prolongamento da vida 
com saúde e com qualidade de 
vida. Ou seja, não é uma ciência 
que visa apenas o tratamento dos 
doentes e de doenças dos idosos. 
O seu campo de intervenção deve 
começar na infância, pois trata-se, 
sobretudo, de prevenir.

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) define a população idosa 
a partir dos 60 anos de idade. No 
caso de Portugal, esse escalão 
etário é a grande massa de 
indivíduos que, com os problemas 
de natalidade a que temos vindo 
a assistir, continuará a aumentar. 

Aromaterapia

O último Censos, de 2011, diz-nos que o índice de 
envelhecimento da população é de 129, o que significa 
que, por cada por cada 100 jovens há 129 idosos.  

Perante tais dados, é preciso começar a pensar 
diferente (se é que já não vamos tarde) e a olhar a 
“idade sénior” com outros olhos, utilizando novas 
terapias que podem ajudar a prolongar a longevidade 
com qualidade de vida.

na Geriatria e Gerontologia

Sou da opinião de que o grande problema da nossa 
população sénior e o grande campo de trabalho 
de todos os que se preocupam com os problemas 
gerontológicos, é a falta de amor com que tratamos os 
nossos pais, avós e demais seniores.

Muitas vezes esquecemos que eles são a razão da nossa existência; que 
foram eles que garantiram a nossa vida, com mais ou menos qualidade, 
segundo as suas possibilidades; que cuidaram de nós com amor.

Estes e outros problemas que afetam a população mais avançada e com 
mais experiência – outra forma que gosto de utilizar com os meus pacientes 
que são mais idosos que eu, logo, com mais experiência de vida – têm, 
agora, na Geriatria e na Gerontologia, duas ferramentas eficazes para 
combater a falta de qualidade das suas vidas. Antes de mais, é preciso que 
os especialistas nestas áreas tenham vocação e devem saber o que é amar, 
para poderem melhor cuidar. Não é à toa que as notícias de maus tratos a 
idosos são apresentadas regularmente nos noticiários, mesmo por aqueles 
que têm formação/informação para com eles trabalharem.

No intuito de poder ajudar os nossos seniores e de todos os que com eles 
vivem ou trabalham e de conseguirmos uma longevidade com qualidade 
de vida, fiz uma pesquisa sobre alguns casos práticos da aplicação da 
Aromoterapia na idade sénior, com resultados bastante interessantes.

O trabalho foi realizado em duas instituições e sintetizarei a informação, 
para que facilmente a possam utilizar. 

O grande objetivo da Geriatria moderna é, na sua prática diária, evitar 
doenças que incidem na idade sénior, de forma a torná-la mais saudável e 
mais bem sucedida, já que em relação ao envelhecimento pouco ou quase 
nada podemos fazer. E se aliarmos a este objetivo as qualidades que a 
Aromaterapia tem, poderemos acrescentar algo que potenciará o ganho 
dessa qualidade de vida.

A idade sénior traz consigo limitações próprias do processo de 
envelhecimento: limitações e fraquezas físicas, como a diminuição da 
visão, audição e mobilidade; a necessidade de enfrentar a perda de entes 
queridos; a perda de autonomia e independência e, cada vez mais comum, 
a perda da sanidade mental.
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Uma das doenças que mais afeta esta população é 
a doença degenerativa das articulações: osteoartrites 
e artrites reumatoides. A Aromaterapia pode ajudar a 
combater estes problemas com óleos desintoxicantes, 
como zimbro, cipreste, funcho e limão, que vão 
potenciar a capacidade do seu corpo para eliminar 
toxinas; a camomila, eucalipto, gengibre, lavanda, 
manjerona e alecrim, com propriedades analgésicas 
e anti-inflamatórias, usadas em banhos, massagens 
e compressas locais, que permitem uma redução 
significativa do sintoma de dor. Na osteoporose, os 
óleos de citronela, cravo, eucalipto globulus, gengibre, 
hortelã-pimenta, lavanda, tea trea, tomilho e vetiver são 
eficazes a aliviar a dor.

Um outro problema que começa a tomar proporções 
alarmantes são os problemas mentais. Novas formas 
de stresse (a solidão, a perda do cônjuge ou ente 
querido, o isolamento…) fazem com que a depressão 
e a demência ganhem terreno. Se não forem 
combatidos a tempo, tornam-se casos sérios e limitam 
demasiado a qualidade de vida das pessoas. Neste 
caso, aconselho a utilização de difusores e massagens 
breves, como uma sessão rápida de reflexologia, 
recorrendo a uma creme com uma sinergia simples, 
mas bastante eficaz: toranja ou limão, pela manhã; 
lavanda com salva esclareia e gerânio, ao final da tarde. 
Uma boa reposição do sono pode ser conseguida com 
a lavanda, colocando duas gotas na almofada. Uma 
sinergia com a combinação de alguns destes óleos 
essenciais – camomila, salva esclareia, lavanda, sândalo 
e ylang-ylang – é excelente para ambientar o espaço e 
potenciar um sono reparador.

Podemos ainda utilizar 
bergamota, lavanda, néroli e rosa, 
excelentes para problemas de 
inquietação e de irritabilidade.

Para problemas de fadiga 
e letargia, uma das minhas 
combinações favoritas é a 
bergamota, o gerânio, a cidreira 
e a rosa, quer seja em creme de 
massagem, com difusor ou num 
banho (ver receita).

Nos casos de má circulação, 
o cipreste, o zimbro, o limão, a 
lavanda e, sobretudo, o alecrim, 
são escolhas capazes de 
resultados muito eficazes, quer em 
massagens quer em banhos.

A prisão de vente é outros 
dos flagelos de muitos e a 
Aromoterapia ajuda bastante na 
sua resolução: magerona, ylang-
ylang, hortelã, laranja e tangerina. 
No banho e com uma massagem 
abdominal com creme no sentido 
dos ponteiros do relógio, são 
bastantes eficazes.

A falta de ânimo muitas vezes por 
nós testemunhada, sobretudo pela 
solidão e pelo abandono a que 
estão sujeitos os nossos seniores 
poderá ser eliminada pela nossa 
presença e por os escutarmos 

reCeita para banho 
(fadiga e letargia)

2 gotas(gt) de bergamota,
3 gt de gerânio,
4 gt de cidreira;
Para as senhoras, 5gt de rosa.

Creme de massagem:
150ml de óleo de amêndoas 
doces + 50ml de Jojoba + 3 gt 
de bergamota, 5 gt de gerânio, 
5 gt de cidreira;
Para as senhoras, 8 gt de rosa.

A Aromaterapia pode ajudar a aliviar o desconforto 
físico e também, com excelentes resultados, combater 
padrões de ansiedade, depressão e inquietação, tão 
frequentes na vida dos nossos seniores.

com amor e, claro, a aromaterapia 
ajudará: lavanda, alecrim, cidreira 
e vetiver são escolhas acertadas e 
recomendadas.

A Aromoterapia, a Geriatria e 
a Gerontologia podem e devem 
andar de mãos dadas, pois os 
resultados finais levar-nos-ão ao 
objetivo final de todas as terapias, 
sejam elas convencionais ou não 
convencionais: uma longevidade 
maior com qualidade de vida. E 
na idade sénior é fundamental 
conseguirmos um equilíbrio total 
em todos os aspetos da vida: físico, 
mental e espiritual.

A Aromaterapia tem qualidades 
e efeitos, mais que comprovados, 
que ajudam a esse equilíbrio. Haja 
coragem, respeito e abertura de 
todos os intervenientes, para, em 
conjunto, ajudarmos os nossos 
queridos seniores.
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Breve história 
A Acupuntura existe no Japão desde há 1400 anos.
Inicialmente, a aprendizagem e a prática limitavam-

se a copiar o que conseguiam importar da China e 
da Coreia. 

A partir do século X, as relações entre os chineses 
e japoneses restringiram-se e estes começaram a 
desenvolver técnicas próprias e comentários aos 
Clássicos Chineses, derivados da sua observação 
prática.

No século XVII, no Japão, foi instituída a prática 
da Acupuntura pela população cega, que se 
manteve até aos dias de hoje, sendo que 40% dos 
acupuntores são cegos.

A partir do século XIX, a prática de Acupuntura 
foi sendo cada vez mais restringida, por ser 
considerada uma tradição que ia contra a tentativa 
de modernização e abertura do Japão ao ocidente. 

Nos anos 20 do século passado, um movimento 
de incremento destas práticas começou a surgir 
em força: o “Keiraku Chiryo” ou a Meridian Therapy - 
Terapia dos Meridianos.

Este movimento alegava que as restrições 
anteriores tinham sido tão fortes que, 
provavelmente, muitas das ideias ligadas à tradição, 
descritas nos Clássicos, tinham caído. Neste sentido, 
iniciaram o movimento de “retorno aos Clássicos”, 
em que os escritos antigos eram avaliados através 
da aplicação prática e observação dos resultados. 
Apenas o que era considerado prático, útil e com 
resultados significativos iria permanecer. 

Isto coincidiu com o aparecimento da estruturação 
da Medicina Chinesa na China como a conhecemos 
hoje e levado a cabo por Mao Tse Tung, numa 
tentativa de compilar os diversos saberes espalhados 
pela China.

Em 1947, Douglas MacArthur, comandante das 
Forças Aliadas no Pacífico, seguindo a pressão da 
classe médica, tentou eliminar estas práticas do 
Japão. Uma manifestação enorme de cegos surgiu 
em Tokyu, MacArthur caiu e a prática continuou. 
No entanto, começou uma grande cisão entre as 
práticas consideradas tradicionais, mais manuais, e 
as modernas, mais dependentes de máquinas, como 
Ryodoraku e a  Electropuntura.

Até 1971, a China manteve as portas fechadas 
aos estudantes ocidentais. Nesta altura, James 
Reston, um reconhecido jornalista norte- americano, 
escreveu uma reportagem sobre experiências de 
Apendicetomia com Acupuntura. O interesse na 
China explodiu, nomeadamente pela Analgesia. A 
projeção da China foi tal que deixou os japoneses na 
sombra. Os livros em língua Inglesa, que até então 
se apoiavam na tradição japonesa, passaram para a 
chinesa.

Atualmente, as práticas japonesas vão ganhando 
nova força.
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A AcUpUnTURA 
jAponEsA

|  Marco Aurélio Corrêa Basso
Terapeuta Especialista em 
Medicina Tradicional Japonesa 
Estudante da pós-graduação no 
Método Toyohari 
Especialista em Medicina 
Tradicional Chinesa

Terapia
dos meridianos

Keiraku Chiryo - terapia dos meridianos

Keiraku Chiryo ou Meridian Therapy - Terapia Japonesa 
dos Meridianos, é um tipo de Acupuntura Tradicional 
baseada nos Clássicos Chineses, principalmente o Nan 
Jing. Iniciou-se nos anos 20 do século passado, mas a 
sua maior força começou a sentir-se nos anos 50.

O diagnóstico final é depois 
feito com base nestes quatro 
meios de inspeção (quatro 
diagnósticos), sendo que o pulso e 
o abdómen têm preponderância. 
Normalmente, daqui resultam 
quatro padrões possíveis: 
deficiência do pulmão, do baço, do 
fígado e do rim.

Surgiu como resistência às alterações que vinham 
acontecendo no Japão, nomeadamente à presença 
mais forte da medicina ocidental e às restrições mais 
fortes que iam sendo impostas à Acupuntura.

Receando que esta se estivesse a afastar da 
sua essência, começaram a estudar os Clássicos, 
principalmente o Nan Jing. Este Clássico foi o primeiro 
a descrever de forma sistemática a Acupuntura como 
forma de regular a circulação o Qi (energia da vida) nos 
12 meridianos, através do pulso, abdómen e inspeção 
de outros dados do corpo que ajudassem a construir 
um diagnóstico à luz da teoria dos cinco elementos 
e do yin e do yang. O texto descreve princípios de 
tratamento usando apenas agulhas, aplicando técnicas 
relativamente delicadas que permitissem regular o Qi e 
corrigissem os padrões de excesso ou de vazio.

Este texto era muito diferente do Huang Di Nei Jing Su 
Wen e Ling Shu, onde apareciam múltiplas variedades 
de tratamentos. O Nan Jing, descreve apenas o uso de 
agulhas delicadas. Na Terapia Japonesa dos Meridianos 
são usadas agulhas muito finas – entre 0.12 e 0.18mm, 
que são inseridas muito superficialmente – 0.5 a 2mm.

Tradicionalmente, os métodos usados para 
inspecionar e recolher dados para o diagnóstico são:

· observar (p.ex. os 5 tipos de constituição);
·  escutar/cheirar (p.ex. os 5 tipos de voz ou os 5 
odores);

·  questionar (p.ex. questões relativas aos sintomas e 
sinais);

· apalpar (pulso, abdómen, meridianos).

O diagnóstico através do pulso é fortemente aplicado, 
também descrito no Nan Jing. Procura-se o que está 
deficiente e o que está em excesso; para padrão, 
considera-se aquele meridiano cuja deficiência é maior.

Em resumo: na 
Terapia Japonesa 
dos Meridianos, o 
foco está no estudo 
dos meridianos 
ou canais, sendo 
que a doença é a 
manifestação dum 
desequilíbrio da 
circulação do Qi nos 
meridianos.

O desequilíbrio dos meridianos 
é compreendido em termos de 
deficiência ou excesso, que é 
determinado pela apalpação, 
principalmente do pulso. Os 
Padrões Primários são padrões 
de deficiência: deficiência do 
pulmão, do baço, do fígado ou do 
rim. O tratamento é separado em 
Tratamento Raiz e Tratamento 
Sintomático e ambos são aplicados 
na mesma sessão. O princípio 
de tratamento é tonificar a 
deficiência e dispersar o excesso. 
O Tratamento raiz consiste em 
tonificar a deficiência primeiro, 
sendo as agulhas inseridas muito 
superficialmente e retidas por 
alguns instantes. A selecção dos 
pontos vem descrita no capítulo 69 
do Nan Jing.
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Ventosaterapia

A Ventosaterapia pode ser considerada um 
método ancestral e milenar, extremamente 
barato e de fácil aplicação. É utilizada desde 

os tempos remotos, por quase todas as civilizações, 
como a europeia, oriental, africana e indígena, desde 
o período Neolítico. Achados que datam de centenas 
a milhares de anos foram encontrados em regiões 
primitivas do mundo.

Os índios americanos usavam chifres e produziam 
vácuo, sugando o ar. Cortavam a parte superior do 
chifre de búfalos, provocando o vácuo por sucção oral 
na ponta do chifre, sendo, de seguida, tamponado. 

No Egipto, foram encontrados vestígios arqueológicos 
que confirmam o seu uso ancestral.

O seu máximo desenvolvimento aconteceu no 
oriente, por relacionar a aplicação de ventosas com os 
pontos usados em Acupuntura, primeiro com chifres 
de animais e, mais tarde, com o bambu.

a ventosa no ocidente
Como técnica, já era referida nos textos de 

Hipócrates e, mais tarde, por Paracelso, tendo sido 
utilizada pelo povo grego desde o século IV a.C. e, 
depois, pelos romanos, que adotaram a cabaça como 
o instrumento. Mais tarde, foi substituído pelo vidro, tal 
como o conhecemos hoje.
 A Ventosoterapia era um elemento terapêutico vulgar, 
mas de grande panaceia. Por falta de recursos a outros 
métodos, a Ventosaterapia era utilizada de forma 
doméstica para promover a cura de grande parte das 
doenças, fossem agudas ou crónicas. 

O seu desuso na medicina 
popular foi proporcional 
ao incremento que 
os analgésicos e anti-
inflamatórios sistémicos 
tiveram na segunda 
metade do século XX.

Embora mais populares, este tipo 
de medicamentos apresentam 
atualmente, infelizmente, um efeito 
praticamente ou exclusivamente 
sintomático e comportam uma 
série de efeitos secundários 
potencialmente graves, que 
surgem com o uso prolongado e 
continuado.  

a ventosa no oriente
O que distingue o uso de 

ventosas no oriente, sobretudo na 
China, foi o seu desenvolvimento 
com base na Acupuntura e na 
Medicina Tradicional Chinesa 
(conhecimento dos pontos 
e meridianos de energia), 
estendendo a sua aplicação a um 
campo de doenças e tratamentos 
muito mais vasto.

A Ventosaterapia foi inicialmente 
aplicada com os chifres dos 
animais. Os chifres eram 
aquecidos, criando-se um vácuo 
quando eram colocados sobre 
a pele. O propósito era tratar 
doenças e retirar as infeções de 
furúnculos e outros males.  

Mais tarde, com ventosas de 
bambu, metal e, posteriormente, 
de vidro, a aplicação estendeu-se 
no tratamento de muitas outras 
doenças.

O uso de ventosas é uma técnica que consiste em aplicar vácuo em determinadas 
áreas do corpo, exercendo um efeito de sucção – força de sucção – na pele e tecidos 
adjacentes (tecido subcutâneo e músculos). 

o miLenar uso De Ventosas

As ventosas eram vistas como um instrumento curativo 
e mágico, pelo contacto intimo com o interior do corpo 
através do sangue.

Num período mais recente da história é possível 
referir Napoleão Bonaparte como um adepto do 
tratamento com ventosas, para resolver as fortes dores 
de estômago que o afligiam.

a ventosa em portugal
Tal como no resto da Europa, esta terapia já 

foi largamente aplicada em tempos passados na 
própria medicina tradicional e popular portuguesa, 
essencialmente pelo efeito analgésico que se obtinha.

|  Ricardo Picão Rodeia
ricpicao1@gmail.com 
934 169 741 
Departamento de Pós-Graduação e 
Investigação do Instituto Português de 
Naturologia 
Autor, docente e clínico em Medicina 
Tradicional Chinesa – Acupuntura. 
Professor no Instituto Português de 
Naturologia.  
Enfermeiro na área de Saúde Mental e 
Psiquiátrica
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Como funciona
De acordo com o Dr. Eu Won Lee, o uso de ventosas 

tem por base as trocas gasosas e visa limpar o sangue 
através da pele. Desta forma, a ventosa tem como 
finalidade terapêutica fisiológica “promover as trocas 
gasosas tal como ocorrem no pulmão.” 

princípios da depuração do sangue
através da pele

A pele, anatomicamente denominada por cútis, é 
considerada o maior aparelho do corpo humano. 
Constituindo 15% do peso corporal e revestindo 
em média 1,6 m2, cobre toda a superfície corporal, 
à exceção dos orifícios, como a boca, os olhos e 
superfícies mucosas genitais. A sua constituição celular 
e estratificação é específica e complexa, dividindo-se, 
primariamente, em epiderme, derme e hipoderme.

Tal como o pulmão, a pele é considerado um 
aparelho respiratório. Apesar de não absorver 
grande quantidade de oxigénio, tem como principal 
função a eliminação de células mortas, suor e gases 
tóxicos – aquilo a que vulgarmente denominamos de 
“toxinas”, sendo esta função desempenhada pelas 
glândulas sudoríparas e sebáceas. O corpo humano 
acumula toxinas a partir dos líquidos, água e alimentos 
ingeridos.

A desregulação metabólica proveniente de emoções 
desequilibradas e outras fontes de stresse causam a 
estagnação do sangue, tornando-se escuro, poluído, 
congestionado, e acumulam-se nos músculos das 
costas ou nas articulações, provocando inúmeras 
doenças agudas e crónicas.
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“tratamento negativo”
e a medicina tradicional Chinesa

Para Jong Suk Yum, a Ventosaterapia é denominada 
por “Tratamento Negativo”, pois a sucção criada pelo 
vácuo só ocorre ao criar-se “pressão negativa”.

A força de sucção provocada pelo vácuo abre os 
vasos capilares e os poros, promovendo a eliminação 
de toxinas, a oxigenação do sangue, ativando a 
circulação do sangue. Sem sombra de dúvida, melhora 
o estado de saúde de qualquer enfermo crónico.

Para a Medicina Tradicional Chinesa, o uso desta 
técnica promove a circulação e o aumento do fluxo 
de Xué1 (Sangue) e de Qi2. Ajuda a transformar e a 
expulsar fatores a que a Medicina Chinesa denomina 
de fatores patogénicos externos ou energia perversa (Xie 
Qi): Vento, Frio, Humidade, que estão na causa de várias 
enfermidades.

Ao promover-se o fluxo de Qi e de Sangue, está a 
eliminar-se bloqueios de energia, bem como zonas de 
má perfusão sanguínea, que são, muitas vezes, a causa 
da dor em geral e de doenças.

Na Medicina Tradicional Chinesa, sempre que se 
fala de “pulmão” ou “pele”, refere-se ao movimento 
energético Metal, movimento energético que relaciona 
diretamente a pele com os pulmões e intestino grosso. 

O movimento ventilatório dos pulmões (de inspiração/
expiração) é um mecanismo fisiológico espontâneo. 
O mecanismo de sucção provocado pela ventosa é 
idêntico à troca gasosa ao nível do alvéolo pulmonar3, 
ou seja, por diferença de pressões. Assim, o efeito da 
ventosa sobre a pele, partilha a mesma função fisiológica 
de trocas gasosas, como o pulmão, e depurativa 
(eliminação de toxinas), tal como os rins e intestinos.

Pelas razões enunciadas, o efeito da 
aplicação de ventosas, não será apenas 
local, mas também sistémico, auxiliando 
a eliminação de substâncias nocivas do 
corpo em geral.

indicações e ações terapêuticas
Na Ventosoterapia, contam-se as principais 

indicações e ações terapêuticas:

As contraindicações para a 
aplicação desta técnica são poucas 
e não são absolutas. As feridas 
e queimaduras extensas são 
impedimentos para a aplicação 
desta técnica. A anemia e a 
patologia cardíaca em geral são as 
situações mais desaconselhadas 
ao uso de ventosas, porque o 
aporte sanguíneo aos locais que 
estão a ser tratados pode ser 
demasiado forte e ter implicações 
na estabilidade hemodinâmica da 
pessoa. 

os instrumentos e a técnica
As ventosas são utilizadas 

sobretudo na região posterior do 
corpo e especialmente nas costas.

Atualmente, as que se usam 
com mais frequência são objetos 
ocos semelhantes a copos ou 
campânulas. Têm uma forma 
esférica ou oval e uma abertura 
relativamente larga. Podem ser de 
vidro, plástico ou bambu. 

Nas ventosas de vidro e 
bambu, o vácuo é produzido pela 
combustão de uma mecha, que é 
colocada diretamente por baixo 
da abertura ou boca da ventosa, 
consumindo o oxigénio contido no 
seu interior, produzindo pressão 
negativa. Uma vez produzido o 
vácuo no interior da ventosa, este 
não pode ser perdido, pelo que 
o terapeuta deve, rapidamente, 
colocar a ventosa sobre a área 
desejada. Se este procedimento 
não for suficientemente rápido, 
o espaço no interior da ventosa 
será novamente ocupado por 
oxigénio da atmosfera envolvente, 
igualando-se a pressão, perdendo-
se o vácuo e, com ele, o poder de 
sucção.

1.  Refere-se à capacidade funcional que o sangue 
apresenta para aquecer, nutrir e humedecer os 
tecidos corporais.

2.  Energia vital, funcional e nutritiva – Matéria a ponto de 
se tornar energia, ou energia a ponto de se materializar. 
Ted Kaptchuk.

3.  Estrutura mais pequena na anatomia do pulmão 
responsável pelas trocas gasosas de oxigénio e 
dióxido de carbono.

•   promover e acelerar a eliminação de toxinas e células mortas;
•   aliviar e eliminar dores: todo o tipo de dor e desconforto 

muscular como dores de costas, dor de cabeça, lombalgias, 
dores nos ombros, dores articulares e do tipo reumático;

•   fortalecer os vasos sanguíneos e melhorar o sistema 
circulatório;

•   ativar a secreção hormonal;
•   acelerar a digestão;
•    reduzir a febre;
•   reduzir a hipertensão;
•   reduzir a tosse – indicado para a asma (especialmente em 

crianças), pois mobiliza as secreções dos pulmões;
•    reduzir o nervosismo e ansiedade;
•   melhorar a resposta aos tratamentos em doentes hepáticos 

e renais ou oncológicos, promovendo a desintoxicação por 
fármacos, químioterápicos, radioterápicos e gases tóxicos 
presentes no sangue;

•   ajudar a tratar as alergias;
•   aumentar o fluxo de sangue e da linfa, reduzindo os edemas;
•     manter a flexibilidade dos músculos, ao eliminar as aderências 

musculares e as fibroses;
•   manter o pH do sangue numa faixa de ligeira acidez, entre 

7,2 a 7,5, aumentando a vida média dos glóbulos vermelhos 
(ao eliminar os gases e toxinas estagnados no corpo pela 
pressão negativa produzida pelo vácuo, torna o sangue 
bioquimicamente mais equilibrado, com o pH das células 
homogeneamente mais estável);

•   aplicação estética: reduzir a celulite e gordura localizada.
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As de plástico apresentam uma válvula na parte 
oposta à abertura, onde é introduzida uma bomba de 
desinsuflação. A bomba de desinsuflação apresenta 
um gatilho que é manuseado pelo profissional e que 
permite sugar o ar, produzindo igualmente vácuo. 
Neste caso a “boca” da ventosa já está em contacto 
com a superfície da pele. 

A escolha da ventosa a utilizar pode ser criteriosa. 
Determinados fatores patogénicos geradores de 
doença ou desarmonia são mais facilmente eliminados 
com um tipo de ventosa do que com outro. 

Sejam de que tipo for, apresentam diferentes tipos de 
tamanho, consoante a área que se pretende abranger. 
Podem ser mantidas sobre uma região do corpo 
ou manipuladas pelo terapeuta que, ao deslizar as 
ventosas, alarga o estímulo de sucção a uma superfície 
cutânea muito maior. Quando assim é, a pele deve 
ser untada com creme ou óleo de massagem para 
diminuir o atrito provocado pelo deslocamento das 
ventosas. 

Ao sugarem, literalmente, o sangue em determinada 
área, as ventosas vão provocar uma equimose 
semelhante a um “chupão”, mas, ao contrário das 
equimoses provocadas por contusão ou traumatismo, 
a marca provocada é indolor e a implicação é 
meramente estética e transitória, pois desaparece num 

Os vários tipos de ventosas 
(vidro, plástico e bambu).

Créditos de imagem:
João Teixeira.
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período habitual de 10 dias, devendo o paciente ser 
sempre alertado para esta situação.  

A duração do tratamento depende da idade e da 
constituição física do indivíduo. Normalmente, varia 
entre 5 a 30 minutos, podendo, em alguns casos, 
prolongar-se aproximadamente 1 hora.

outras técnicas associadas
No passado, era frequente utilizar-se sanguessugas e 

fazer “sangrias” em associação com as ventosas.
A massagem com ventosas e a colocação de ventosas 

sobre agulhas de acupuntura continuam a ser 
métodos populares. No oriente, outras técnicas como 
boo boo e gua-shá, complementam os tratamentos 
com a Ventosaterapia.

O espaço Ambar – centro terapêutico multidisciplinar, foi inaugurado no dia 2 de março.

O novo espaço de estética, com unhas de gel e terapias, abriu na Avenida D. Afonso Henriques, 1462, em Matosinhos.
Terapeutas: Ana Azevedo, Mestre Denis, Sandra Marques, Joana Pinto, Liliana Ruiz.
Técnica de unhas de gel: Carla Gonçalves.

Visite-nos!
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|  Sónia Andrade
Professora de Yoga e promotora do Projeto 
“eu sou feliz” 
www.yogasoniaandrade.com 

Brincar
ao Yoga

Yoga é uma palavra que reflete um estado 
de plenitude, realização e libertação de 
condicionamentos. Por isso, muitas vezes 

ouvimos a expressão “viver em estado de Yoga”. Essa 
palavra também reflete o meio para alcançar esse 
estado, apresentando um conjunto de técnicas 
físicas, meditativas, respiratórias, de purificação, de 
concentração e relaxamento, assim como um conjunto 
de valores de conduta ética que permitem um 
relacionamento harmonioso com nós mesmos e com 
os demais. 

Uma criança, como diz o Professor Hermógenes, é 
um ser divino em processo de planificação de uma 
gigantesca potencialidade!

Naturalmente, sem 
repressão ou competição, 
proporcionam-se as 
condições necessárias 
para que a criança 
se expresse, crie e 
desenvolva o seu 
potencial e aptidões.

E como se pode brincar ao yoga 
com crianças tão enérgicas? 

É importante perceber como 
entrar no mundo delas e falar a 
sua língua. Depois, é só criar um 
conjunto de dinâmicas divertidas, 
que captem a sua atenção e 
que permitam um contacto com 
as técnicas de respiração, por 
exemplo, mostrar como se inspira 
pelo nariz, cheirando uma flor, 
e expira pela boca, soprando 
uma vela. Nas posturas físicas, 
usando estórias; na concentração, 
conduzindo uma bola de sabão 
até um determinado lugar; 
no relaxamento, usando uma 
pedrinha mágica nas suas testas... 
São ferramentas úteis e valiosas 
para o seu dia a dia, ao longo das 
suas vidas.

O resultado da brincadeira são 
crianças felizes, centradas, calmas, 
seguras, que respeitam e se 
respeitam, valorizando o amor, a 
união, a paz e a cooperação. 

Brincar ou jogar ao Yoga , 
como lhes digo, é um ato de 
responsabilidade social, de 
construção de novos valores para 
um futuro próspero, equilibrado 
e justo.

Iniciar a prática de 
Yoga é contribuir para 
uma estimulação 
saudável e benéfica no 
desenvolvimento de 
várias capacidades.

Aplicando algumas técnicas 
inspiradas no Yoga, brincando 
aos àsanas (posturas físicas), 
à meditação, aos exercícios 
respiratórios, à concentração 
e ao relaxamento, conduzimos 
a criança, de forma divertida 
e liberta, ao conhecimento 
e à compreensão dos vários 
movimentos do seu corpo, das 
diferentes formas de sentir, das 
várias emoções: a importância 
de ficar quietinho sem tagarelar, 
a importância de cooperar, do 
convívio em harmonia, do respeito 
pelos outros, do respeito pela 
natureza, da não-violência, da paz 
e do amor.

A construção de tais hábitos leva 
a criança a ganhar consciência 
da importância de cuidar da sua 
saúde, do seu corpo, de relaxar em 
momentos de stresse e tensão, 
da concentração para a realização 
de tarefas, da importância de 
respeitar, de saber ouvir, de 
partilhar.



JAN/FEV/MAR’13 • 49

saúde



50 • JAN/FEV/MAR’13

saúde

|  Lurdes Pinheiro
967 387 266 
ilimitado@pt.bkwsu.org 
www.brahmakumaris.org

Meditação
Raja Yoga

Existem vários tipos de meditação, assim como 
diversas práticas de yoga. Mas aquela que está 
ligada à Filosofia do Raja Yoga engloba todos 

os géneros de meditação, já que a característica 
principal desta prática se baseia no resgate dos valores 
humanos e espirituais que estão nas profundezas do 
“ser espiritual” que cada um de nós é, na essência.

A palavra raja significa rei e a palavra yoga significa 
lembrar de algo ou de alguém. Na realidade, todos nós, 
seres humanos, de forma consciente ou inconsciente, 
somos yoguis, porque constantemente pensamos em 
situações, pessoas, objetos, etc.

Só quando a alma se aproxima do 
Supremo pode saciar a sede de amor 
divino, paz infinita e felicidade supra-
sensorial. Esse facto, por si só, realiza 
o trabalho de cura, quer sejamos 
católicos, budistas, muçulmanos, ateus 
e seja qual for a raça ou o género do 
corpo que habitamos, já que, enquanto 
seres espirituais, todos somos filhos do 
mesmo Pai - um dos títulos que é dado 
a Deus é Cirurgião Supremo.

A Meditação Raja Yoga, praticada 
na Universidade Espiritual Mundial 
Brahma Kumaris, tem efeitos diretos 
em nós, porque tem subjacente o 
conhecimento e prática da Filosofia do 
Raja Yoga, que nos permite conhecer 
a alma, as leis universais e ter um 
relacionamento com o Divino. É através 
da presença da luz do conhecimento 
que, no decorrer da meditação, 
fazemos a auto regressão do ser à 
origem sagrada, à divindade, à cura da 
alma.

Os sinais mais evidentes da cura 
espiritual são o crescimento da 
autoestima, amor próprio, segurança 
interna, autoconfiança e poder interior 
que, muitas vezes, se traduzem em 
relacionamentos harmoniosos e na 
facilidade de recuperação de doenças 
físicas.

Sempre que a mente pensa, está em yoga e recebe 
energia daquilo que é o foco da sua lembrança. 
Por exemplo, se neste momento pensarmos em 
alguém que recentemente nos tenha causado 
tristeza, estaremos em yoga com essa pessoa.

É certo que, a partir daí, os nossos pensamentos e 
sentimentos serão criados a partir dessa influência e 
perturbarão a mente.

Estudos e experiências feitas nesse sentido revelam 
que mesmo o corpo físico é afetado pela negatividade 
gerada ao nível mental. A comprovar esse facto, temos 
o caso da existência das doenças psicossomáticas. 

A técnica da Meditação Raja Yoga (yoga da 
autossoberania) baseia-se, essencialmente, em 
criar pensamentos positivos sobre as qualidades 
originais da alma, como amor, pureza, paz, felicidade, 
conhecimento e verdade, ligando a alma a Deus, 
através dos poderes da visualização e da concentração.

É nessa lembrança divina que recebemos luz 
espiritual, e nos tornamos rajas, reis, soberanos sobre 
o reino interno, controlando os órgãos dos sentidos e 
tornando positiva a mente frágil, dispersa e negativa.   

A palavra meditação deriva do latim medire, que 
significa curar. Esta cura interior não é mais do que o 
ato de eliminar os traços negativos de personalidade 
que todos temos, em maior ou menor escala, tais 
como impaciência, agressividade, inveja, apego, 
ganância, arrogância, instabilidade, medos…

O processo de cura interna só acontece 
na medida em que a energia dos nossos 
pensamentos e sentimentos mais 
elevados entra em conexão com a Fonte 
de Luz Suprema. É Dela que recebemos 
a força fundamental para transmutar 
toda a negatividade em positividade.
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breVe CronoLogia Da hipnose

A técnica terapêutica da Hipnose teve início 

no século XVIII, através de Fanz Mesmer 

(1734/1815). Ainda hoje se utiliza o termo 

mesmerismo como significado de Hipnotismo. 

Mesmer chamou a esse fenómeno de 

“magnetismo”.

Ainda nesse século, James Braid (1795/1860) 

introduziu o termo hipnose e, com ele, o 

conceito de Hipnose Científica. o termo 

introduzido derivou do grego Hypnos, que 

significa sono. Hoje sabemos que essa 

associação é incorreta, pois não se dorme 

durante um processo de hipnose.

No século XIX, James Esdaile( 1808/1868) 

já utilizava a Hipnoanalgesia e realizou 

mais de 3000 cirurgias, todas devidamente 

catalogadas, sem a utilização de anestesias 

químicas, utilizando apenas induções 

hipnóticas. Nessa época, também o famoso 

neurofisiologista Ivan pavlov( 1849/1936)  

estudou as indicações terapêuticas da 

Hipnose.

Mais tarde, erros de interpretação levados a 

cabo por Jean Charcot e o seu aluno sigmund 

Freud, descredibilizaram a utilização da 

Hipnose, pois fizeram crer que a mesma 

só poderia ser utilizada em doentes que 

sofressem de histeria.

No século XX, com Milton Erickson 

(1901/1980), psiquiatra americano, nasceram 

os métodos modernos que permitiram atingir 

a parte inconsciente da mente humana. 

Investigadores contemporâneos constataram 

que a Hipnose é parte do funcionamento do 

cérebro de qualquer pessoa.



JAN/FEV/MAR’13 • 55

saúde

|  Paulo de Araújo e Gama
Certificação PNL e Coaching, 
Formação em Hipnose Clínica 
hipnose.coaching@gmail.com Hipnose

Todos nós já ouvimos falar de 
Hipnose. Já vimos filmes onde 
era utilizada como método de 

manipulação da mente, e já devem 
mesmo ter visto espetáculos 
circenses onde a hipnose de palco 
tinha o papel principal. Não é deste 
tipo de hipnose a que me vou 
referir.

Sendo a Hipnose amada por 
uns e ridicularizada por outros, 
o que não podemos deixar de 
constatar é o facto dos fenómenos 
hipnóticos nos acompanharem nas 
tarefas mais simples do nosso dia 
a dia.

Desde o início da Humanidade 
que o Homem teve a capacidade 
de influenciar os outros Homens, 
começando na moda e passando 
pela política. É desse tempo que 
a hipnose é utilizada, sem que o 
termo ainda tivesse sido criado. 
As conversas hipnóticas sempre 
existiram, e quem as soube utilizar 
conseguiu resultados muitas vezes 
incompreensíveis.  

Desde as crianças de tenra 
idade que ficam hipnotizadas 
frente à televisão ou alheadas de 
tudo por causa de um jogo, até 
ao mais idoso que se prende em 
recordações e pensamentos mais 
profundos, esquecendo-se da 
realidade, todos nós já utilizamos 
a Hipnose como um caminho 
para nos colocarmos num estado 
emocional em que estamos 
alheados do exterior, sem atividade 
aparente, mas muito focados no 
interior. Quando conduzimos o 
nosso automóvel sem reparar na 
estrada, ou nos encontramos a 
estudar sem ouvirmos o ruído de 
fundo, é de fenómenos hipnóticos 
que estamos a falar.

A nossa mente é muitas vezes 
assemelhada a um iceberg, em que 
a Mente Consciente é a parte visível 

e a Mente Inconsciente a invisível.
A Mente Consciente contém 

a informação que conseguimos 
captar neste momento específico 
e tem a função de decidir e de 
pensar, de raciocinar e de escolher.

A Mente Inconsciente armazena 
tudo aquilo que cada um de 
nós alguma vez experimentou; 
armazena lembranças e é intuitiva. 
É responsável pelas respostas 
automáticas que damos sem 
pensar. A Mente Inconsciente 

A Hipnose mais não é do que um estado em que cada um de 
nós se concentra em si próprio e proporciona, a quem a utiliza, 
a possibilidade de entrar num estado ampliado de consciência, 
vulgarmente chamado de transe, que o capacita a adquirir novas 
aprendizagens e a colocar todos os recursos e sabedoria instalados 
no seu inconsciente ao serviço da sua vida.

é comandada pela Mente 
Consciente.

No fundo, o que fazemos em 
Hipnose é desligar o interruptor 
do Consciente para permitir 
ter um acesso privilegiado ao 
Inconsciente.

A Hipnose é, portanto, um estado 
de transe induzido, que aproveita 
a atitude e os recursos da própria 
pessoa para, através da atenção 
focalizada, se alhear dos estímulos 
externos e permitir conduzir essa 
pessoa, ou nós próprios, a um 
estado alterado (no bom sentido) 
de consciência, comunicando 
abertamente com o inconsciente, a 
parte sábia de todos nós. 

A Hipnose Clínica ou 
Hipnoterapia, que é a utilização 
dos Fenómenos Hipnóticos com 
fins terapêuticos, é uma ciência 
amplamente comprovada e aceite 
pela classe médica de todo o 

mundo, e que agora se está a desenvolver 
com mais intensidade em Portugal.

Trata-se de uma técnica terapêutica 
de tratamento simples, utilizada com 
responsabilidade, e que vem dar respostas a 
muitas inquietudes físicas e mentais. 

Para que o transe hipnótico resulte é 
necessário recebermos, ou darmos a nós 
próprios no caso de auto hipnose, sugestões 
à mente inconsciente que, devido a estar 
num estado ampliado de consciência, permite 
abrir-se às alterações, deixando de lado as 
críticas derivadas da mente consciente. 

A Hipnose não apaga 
nada do inconsciente 
das pessoas, ela apenas 
permite a alteração dos 
conceitos.

O hipnoterapeuta trabalha a 
visão do paciente, facilitando-lhe 
a mudança do ponto de vista, de 
modo a transformar a área de 
trauma numa experiência vivida. 
Em estados dolorosos físicos 
e emocionais, isto faz toda a 
diferença

A Hipnose é uma ferramenta 
extraordinariamente poderosa ao 
alcance de todos nós, podendo 
ser utilizada com o apoio de um 
terapeuta certificado ou através da 
auto-hipnose. 
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Distrito Do porto

¬ AcOnselHAMentO AstrOlóGicO
inês Bernardes, Leça da palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

maria margarida Barros
915 486 254
www.mariamargaridabarros.com

¬ AcuPunturA
Rui pinto, porto
918 161 021 / 934 089 991 | rui.pinto2@portugalmail.pt

sofia maia Augusto, porto
Cédula profissional ApsANA: 035/2011
terapeuta.caugusto@gmail.com

¬ ArOMOterAPiA
ilda maria da silva ferreira duarte cruz, Vila do Conde
Cédula profissional ApsANA: 036/2011
961 346 488 | clinicaildaferreira@gmail.com

¬ AstrOlOGiA
natalina menezes, porto
962 343 597

¬ Arte terAPiA cOM MAndAlAs
Graça Lima, Leça da palmeira 
915 911 484
www.wix.com/espdharma/espacodharma

¬ AuriculOterAPiA
Alexandra oliveira, Valbom, Gondomar
Cédula profissional ApsANA: 015/2011
914 688 582 | sentidozen.et@gmail.com

Ricardo costa, póvoa de Varzim
Cédula profissional ApsANA: 070/2012
910 888 807 | ricardo.j.f.costa@hotmail.com

sofia maia Augusto, porto
Cédula profissional ApsANA: 035/2011
terapeuta.caugusto@gmail.com

¬ biOenerGiA
Lucilia costa 
918 168 732 | Geral.logos@gmail.com

¬ biO-QuÂnticA inteGrAdA
manuel António pinto ferreira, porto
Cédula profissional ApsANA: 023/2011
917 068 402
geral@energiadecura.com | www.energiadecura.com

¬ cHi kunG
cristina maria monteiro Barros da costa, porto
Cédula profissional ApsANA: 022/2011
914 105 669
cris_costa@netcabo.pt | www.energiadecura.com

manuel António pinto ferreira, porto
Cédula profissional ApsANA: 023/2011
917 068 402
geral@energiadecura.com | www.energiadecura.com

¬ cristAlOterAPiA
joana pinto, porto
916 693 537

¬ cOAcHinG
Rui moura
351 961 040 539 | rui@ruimoura.eu | www.ruimoura.eu

¬ drenAGeM linfáticA MAnuAl
pedro macedo, porto / Matosinhos / Gaia
Cédula profissional ApsANA: 051/2011
917 802 057 | pedro4dan@gmail.com

¬ flOrAis de bAcH
Rosa Branca Ricardo, Vila Nova de Gaia
918 813 803 | rosabranca.ricardo@gmail.com

¬ MAGnified HeAlinG®
ália cristiana meireles de castro montes, Vila Nova de Gaia
Cédula profissional ApsANA: 056/2011
934 754 014 | aliamontes@gmail.com

¬ MAssAGeM
pedro Lopes, Bolhão
Cédula profissional ApsANA: 076/2012
918 235 445

¬ MAssAGeM AyurvédicA
Elisabete silva, Alfena
Cédula profissional ApsANA: 077/2012
913 403 992 | ayureiki@gmail.com

joana carvalhal, porto
939 305 527 | joana.carvalhal@gmail.com

marta Brioso
913 973 857
Entidade Acreditadora da Formação: ALBA, Associação 
Luso Brasileira de Ayurvédica

¬  MedicinA nAturAl
Hélder Rocha, Vila Nova de Gaia
936 920 000

¬  MedicinA trAdiciOnAl cHinesA
irene pais, Vila Nova de Gaia
917 993 644 | Irene.mtc@gmail.com

Leonel duarte, Maia
Cédula profissional n.º 181 (AppA)
968 535 083 | clinicaleonelduarte@hotmail.com

paula cavalheiro
Cédula profissional ApsANA: 041/2011
934 255 796 | paulaacavalheiro@gmail.com

Raquel maria Benedito da Rocha Guimarães, porto
Cédula profissional ApsANA: 008/2011
918 317 050 | mingtangporto@gmail.com

¬  MesOterAPiA
Ana Luisa moreira pereira, recarei, paredes
Cédula profissional ApsANA: 069/2012
934 105 259 | pereiranaluisa@gmail.com

¬ nAturOPAtiA
ália cristiana meireles de castro montes, Vila Nova de Gaia
Cédula profissional ApsANA: 056/2011
934 754 014 | aliamontes@gmail.com

paulo jorge de sousa fernandes, Vila Nova de Gaia
Cédula profissional ApsANA: 058/2012
917 854 743 | paulo-fernandes@sapo.pt

¬  OrtOMOleculAr e dietA dO GruPO sAnGuíneO
ilda maria da silva ferreira duarte cruz, Vila do Conde
Cédula profissional ApsANA: 036/2011
961 346 488 | clinicaildaferreira@gmail.com
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¬ PsicO-cOrPOrAl
paula moreno
914 996 083 | paulamoreno9@gmail.com
Acreditado pelo Forum da European Association for Body-
psychotherapy (www.eabp.org)

¬ Pnl
António miguel oliveira, porto
912 933 270 | traineroliveira@gmail.com

¬ reiki
Edna pimentão, Leça da palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

Emília caldas, Vila Nova de Gaia
934 173 163 | reiki_mc@hotmail.com

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

josé pedras, porto
913 093 287 | tantraporto@gmail.com
Alianza española de reiki e associado na Associação 
portuguesa de reiki

maria manuel figueiredo, porto
913 594 506

¬  sHiAtsu
pedro macedo, porto
Cédula profissional ApsANA: 051/2011
917 802 057 | pedro4dan@gmail.com

Alexandra oliveira, Gondomar
Cédula profissional ApsANA: 015/2011
914 688 582 | sentidozen.et@gmail.com

¬ terAPiA PelO sOM
maria inês m. soares
914 276 117 | ines.soares@iol.pt
Terapeuta de desenvolvimento pessoal Master of Music

¬ terAPiA reGressivA (dMP)
Rita Alves, Leça da palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

¬ técnicAs MAnuAis de MAssAGeM
Ricardo costa, póvoa de Varzim
Cédula: 070/2012
910 888 807 | ricardo.j.f.costa@hotmail.com

¬ sciO - AvAliAçãO enerGéticA QuÂnticA
António cachada, Leça da palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

Distrito De braga

¬ MAssAGeM e refleXOterAPiA
Gilda campos, Braga
Cédula: 071/2012
919 948 306

¬ MedicinA trAdiciOnAl cHinesA
pedro pires, Vila Nova de Famalicão
Cédula: 020/2011
915 550 839
pedromspires1@gmail.com

Distrito De aVeiro

¬ AyurvédicA
isabel maria Brandão Vaz da fonseca Quelhas,
s. João da Madeira
Cédula profissional ApsANA: 040/2011
933 014 048 | vazisa@gmail.com

¬ MAssAGeM
catarina correia, Albergaria-a-Velha
Cédula profissional ApsANA: 073/2012
963 831 387 | terapiasdebemestar@gmail.com

¬ MedicinA trAdiciOnAl cHinesA
patrícia daniela Rodrigues pacheco, ovar
Cédula profissional ApsANA: 072/2012
914 921 541 | titadaniela@hotmail.com

Distrito De Lisboa

¬ biOenerGéticA
centro BioTribe - Associação portuguesa de 
investigação e Terapia Bioenergética
Anju: 927 227 856 | Chaitanya: 963 535 391 | pramod: 
914 613 323
info.biotribe@gmail.com | www.facebook.com/biotribe

¬ OsteOPAtiA
josé maria Amaral, Lisboa
Cédula profissional ApsANA: 029/2011
961 664 607 | josemariaamaral30@gmail.com
www.animury.blogspot.com

APSANA
(Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural)

“Entidade Defensora e Facilitadora
da Atividade das Medicinas Naturais”
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sistema anura

Espaço Aberto - Qual o significado do termo Anura?
Esmeralda Rios -  Anura é a designação atualizada 
de Gaia (Terra), que designa a nova fase de 
desenvolvimento do planeta e da sua humanidade 
que estamos a viver. Anura é, assim, uma entidade 
constituída por inúmeras consciências – tantas 
quantos os seres humanos existentes, estejam ou 
não encarnados. Por outras palavras, Anura é um 
imenso corpo com muitas partículas e probabilidades 
de manifestação. Desde 2006 que sabemos que essa 
designação é uma sigla, mas só no final de 2012 nos 
foi transmitida a respetiva decifração. Cada uma das 
letras do termo Anura tem um significado universal, 
que pode ser traduzido para qualquer idioma humano 
e não humano. Assim, a primeira letra (A) diz respeito 
à força que temos vindo a designar por Amor Integral, 
na qual assenta a criação deste planeta. A segunda 
letra (N) remete para a energia do Nascimento (criação, 
conceção, implementação) de tudo o que é gerado sob 
a égide do Amor Integral. A terceira letra (U) relaciona-
se com a força que permite a Unidade (coesão, 
entrelaçamento energético) de tudo o que existe, e 
provê o equilíbrio entre os diversos níveis do que tem 
vindo a ser manifestado. A quarta letra (R) simboliza 
o Renascimento (renovação, princípio operativo no 
mito da Fénix), que preside a todos os processos em 
curso na Terra. A quinta letra (A) significa a energia da 
Abundância (expansão, concretização) como expressão 
da força criativa primordial.

EA - Qual a origem do sisTEmA AnURA?
ER - A estrutura e os meios práticos deste sistema 
— assim como de todos os seminários e cursos que 
temos realizado nos últimos cinco anos — foram-
nos transmitidos por canalização. Ou seja, nenhum 

parâmetro deles é fruto das nossas capacidades criativas. Na verdade, por 
várias vezes nos questionámos se, por iniciativa pessoal, seríamos capazes 
de gerar algo com a dimensão e a profundidade deste sistema. Chegámos 
à conclusão que não. Ficámos, por isso, muitíssimo entusiasmados com a 
oportunidade de o divulgarmos junto do público e, também, por juntarmos 
mais este conjunto de meios aos que já dispomos como terapeutas 
vibracionais.

EA - As cartas ou lâminas em que assenta este sistema são originais?
ER - Sim, totalmente. No entanto, foi-nos dito que não deveríamos ser nós 
a conceber graficamente as 88 lâminas do Tarot de Anura. Nós limitámo-
nos a receber as suas designações e descrições dos significados. Essa 
informação foi depois enviada a dois artistas plásticos, que há muito 
conhecemos. Não se deve estranhar este número de lâminas (88), já que 
um baralho comum tem 72. No Sistema Anura o Tarot propriamente dito 
tem 80 lâminas, às quais se juntam mais oito, que derivam da repartição 
em oito partes de um símbolo muito complexo, canalizado por outra 
pessoa. Estas oito lâminas, cujo aspeto gráfico é totalmente distinto 
das restantes, é para serem dispostas em círculo, criando um espaço 
devidamente protegido vibracionalmente, dentro do qual se lançam as 
outras lâminas do Tarot de Anura.

EA - Quem o desenvolve em portugal e onde?
ER - O Sistema Anura é inédito, e somos nós os instrutores e responsáveis 
pela sua implementação e divulgação. A apresentação ao público vai 
decorrer num curso de 12 meses, a começar em março do corrente 
ano, em Lisboa e no Porto. Após a conclusão do curso, está previsto 
enveredarmos pela formação de instrutores do Sistema Anura. Mas 
uma coisa é ser instrutor — o que requer uma formação específica —, 
outra coisa é ser praticante. Para isso serve o curso a promover a partir 
de março. O Sistema Anura é, antes de mais nada, um método para 
uso individual, em que deve ser o próprio utilizador a beneficiar da sua 
utilização. O seu estudo aprofundado, porém, habilita o participante a dar 
consultas de aconselhamento e reequilíbrio. Se ele já for terapeuta, será 
uma mais valia, independentemente das técnicas que já utiliza. 

O Sistema ANURA é um método de trabalho interno individual, terapêutico com terceiros e ou grupal. Através do Tarot de Anura e 
do Tabuleiro Portal da Visão, investiga, trata e promove a autotransformação e autoconhecimento.
É, então, uma ferramenta apontada ao reequilíbrio, que pode curar distúrbios físicos, mentais e emocionais. Este método pode ser 
aprendido num curso, a iniciar em Março próximo, em Lisboa e Porto. Os seus promotores, Esmeralda Rios e Vitorino de Sousa, 
falam à Revista Espaço Aberto, deste método original.
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EA - Quem pode aceder ao conhecimento do método?
ER - Naturalmente, qualquer pessoa. Beneficiar deste 
sistema não requer nenhum currículo especial; apenas um 
espírito aberto, disponibilidade e um forte empenho em 
progredir na via do autoconhecimento e da expansão da 
consciência. Sinceramente, não nos parece que o Sistema 
Anura possa vir a ser considerado como “mais do mesmo”, 
apresentado de uma forma diferente. O facto de uma das 
suas ferramentas ser um Tarot — dos quais há dezenas 
disponíveis —, não significa que seja “mais um”. Se, como 
é sabido, a capacidade intuitiva do utilizador faz toda a 
diferença nestas questões, estamos certos de que muitos 
vão ficar agradavelmente surpreendidos.

EA - Quais os objetivos deste curso sobre o sistema 
Anura?
ER - Dos vários objetivos destacamos, naturalmente, 
a apresentação das lâminas do Tarot de Anura e seus 
significados, quer como elementos do jogo propriamente 
dito, quer como meios de meditação. Porque algumas 
lâminas estão relacionadas com a Astrologia, facilitaremos 
o reconhecimento dessas correspondências, através de 
três livros de Vitorino de Sousa sobre esta matéria. Outro 
objetivo fundamental é apresentar o tabuleiro “Portal da 
Visão”. Trata-se de uma “tábua de consulta”, que pode 
ser utilizada a par com o Tarot de Anura ou de forma 
autónoma. Como próprio nome indica, promove a abertura 
de informações, facilita o esclarecimento dúvidas, sugere 
opções para o utilizador, etc.

EA - Que conhecimentos e mais valias este curso pode 
trazer ao participante?
ER - Inúmeras! O conteúdo deste curso pode ser abordado 
no plano pessoal (individual ou relacional) e no plano 
coletivo. No plano pessoal, o participante, depois de 
escolher uma situação desafiadora da sua vida individual ou 
relacional, acabará por perceber onde se encontra a raiz do 
problema e como poderá resolvê-lo. No plano coletivo, os 
participantes, formando grupos, escolherão uma situação 
dramática ou difícil (nacional ou internacional), que será 
trabalhada visando a pacificação. Resta dizer que, em todos 
os módulos sempre serão propostos trabalhos práticos, 
nalguns casos contemplando uma dinâmica de movimento 
na sala e/ou interação entre os participantes. Quanto às 
mais valias, podemos citar várias. 1) A capacidade de o 
utilizador se autoequilibrar e aceder a informações úteis 
à condução da sua vida. Ganhando autonomia, diminui a 
necessidade de conselheiros, terapeutas, etc. 2) A melhoria 
do grau de discernimento e, portanto, da lucidez que 
elimina ilusões. 3) A expansão da consciência através da 
meditação com os arquétipos associados às lâminas do 
Tarot de Anura. 4) O aumento da capacidade intuitiva. 5) 
O desenvolvimento de Sagrado Feminino e do Sagrado 
Masculino. O contacto com estas matrizes facilita a tomada 
da consciência da sua expressão, despoletando processos 
de cura e libertação. 6) A conexão com os Reinos da 
Natureza (Gnomos, Fadas, Elfos, Entes, etc.) para potenciar 
a concretização das cocriações pessoais. 7) O contacto 
com os níveis superiores da alma. 8) O desenvolvimento da 
capacidade da expressão criativa (artística ou não) através 
do Tarot de Anura e do trabalho dinâmico em grupo. 

O Sistema ANURA será apresentado a partir de março próximo, em 
Lisboa e no Porto, nos Hotéis Holiday Inn e Vila Galé, respetivamente.

módulo 1 (Março’13) | Lisboa, sábado 16 | Porto, sábado 23
módulo 2 (Abril’13) | Lisboa, sábado 20 | Porto, sábado 27
módulo 3 (Maio’13) | Lisboa, sábado 18 | Porto, sábado 25
módulo 4 (Junho’13) | Lisboa, sábado 15 | Porto, sábado 22
módulo 5 (Julho’13) | Lisboa, sábado 20 | Porto, sábado 27
módulo 6 (Agosto’13) | Lisboa, sábado 17 | Porto, sábado 24
módulo 7 (Setembro’13) | Lisboa, sábado 21 | Porto, sábado 28
módulo 8 (Outubro’13) | Lisboa, sábado 19 | Porto, sábado 26
módulo 9 (Novembro’13) | Lisboa, sábado 16 | Porto, sábado 23
módulo 10 (Dezembro’13) | Lisboa, sábado 7 | Porto, sábado 14
módulo 11 (Janeiro’14) | Lisboa, sábado 17 | Porto, sábado 24
módulo 12 (Fevereiro’14) | Lisboa, sábado 15 | Porto, sábado 22

12 módulos de 6 horas cada
Sempre aos sábados, das 11h00-13h00 e das 15h00-19h00
O programa de cada módulo será anunciado no mês anterior à sua 
realização.

preços para os 12 módulos:
Individuais: 600€ (60€ nos primeiros 10 módulos; os dois últimos 
grátis)
Casais: 900€ (90€ nos primeiros 10 módulos; os dois últimos grátis)
Desempregados: 300€ (30€ nos primeiros 10 módulos; os dois 
últimos grátis)

Se preferir, pode pagar na totalidade no ato de inscrição (módulo 1/
Março’13).

As exceções a estas regras serão consideradas caso a caso.

No âmbito da parceria com a revista ESPAÇO ABERTO, o participante 
beneficiará de um desconto de 10% nos valores acima referidos, 
mediante a apresentação de um cupão de desconto, publicado na 
revista, ou de um exemplar do seu último número.

O programa completo no curso encontra-se no botão “agenda” do 
sítio de Esmeralda Rios e Vitorino de Sousa:
www.embuscadalucidez.com  

opções de inscrição:
Via email: esmeralda.vitorino@gmail.com
Se já participou em algum dos nossos trabalhos, envie:
Nome, apelido, cidade onde vai participar (Lisboa ou Porto).

Se NuNCA participou nos nossos trabalhos, envie os seguintes 
dados: Nome completo, Contacto telefónico, Data de nascimento, 
Cidade onde vai participar (Lisboa ou Porto)

Se inscrever algum amigo/a, não se esqueça de acrescentar o seu 
endereço de e-mail.

2) Via facebook
Entre pela página inicial de www.embuscadalucidez.com

3) Via telefone
965 279 284 - Vitorino de Sousa | 965 638 383 - Esmeralda Rios

www.embuscadalucidez.com
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Centro De
haLoterapia Do porto

Basicamente, a Haloterapia consiste na utilização 
clínica das partículas atmosféricas do sal. O aerossol 
seco do cloreto de sódio (sal) é considerado ser o fator 
curativo principal deste microclima. O sal utilizado é 
um sal de vácuo especialmente puro, que é produzido 
para aplicações farmacológicas exigentes. É fabricado 
e testado de acordo com os requisitos das últimas 
versões das farmacopeias europeias, americanas e 
japonesas.
A utilização da inalação de sal, como método 
natural para reduzir os sintomas de doenças 
respiratórias e doenças de pele, tem vindo a ser usada 
predominantemente no leste da Europa. É muito 
natural para quem sofre destas doenças visitar grutas 
de sal para extrair os benefícios de um ambiente com 
propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e de 
modulação do sistema imunitário.

A Haloterapia pode ajudar na cura de doenças 
do pulmão e doenças respiratórias, como a asma 
brônquica, asma, fibrose cística, bronquite crónica, 
enfisema, otite, tosse, DPOC, rinite, sinusite e 
tosse de fumadores; de doenças de pele e queixas 
dermatológicas, como eczema, psoríase, dermatite; 
em questões de saúde mental, como fadiga, stresse e 
depressão.

Nas doenças dermatológicas, as partículas de sal terão 
efeitos favoráveis sobre o cabelo e na microcirculação 
sanguínea da pele, e irão destruir as bactérias e os 
fungos, possuindo propriedades anti-inflamatórias.

Em que consiste uma sessão de Haloterapia?
No Centro de Haloterapia do Porto, as sessões 
terapêuticas realizam-se dentro de uma sala de sal 
com capacidade máxima para oito pessoas.

A sala é coberta de sal para imitar o ambiente de 
cura de uma gruta de sal. É um espaço seco, estéril e 
hermético, onde estão instaladas cadeiras relaxantes 
e brinquedos para as crianças brincarem, enquanto 
se ouve música suave num ambiente tranquilo. Ali, 
terá a oportunidade de estar em meditação silenciosa, 
trabalhar no seu laptop ou ler um livro.
A sessão demora cerca de 45 minutos. Ao longo da 
mesma, um Halogerador (gerador de aerosol de sal 
seco) recria a atmosfera que ocorre naturalmente nas 
minas e grutas de sal.
O Halogerador é a parte mais importante da 
Haloterapia. Enquanto numa gruta de sal natural terá 
toneladas de sal emissor de iões negativos benéficos, 
na sala, o Halogerador proporciona um tratamento 
mais eficaz em muito menos tempo.
O ar de sal não danifica a roupa ou deixa resíduos 
visíveis, pelo que não é necessária roupa especial.
Resultados de ensaios clínicos de Haloterapia indicam 
que a sua eficácia atinge os 98%; que o uso de drogas 
pode ser reduzido em 57,5%; indicam relatos de 
80% de dispneia e que, após tratamentos completos, 
os benefícios estendem-se até 12 meses; que os 
dias de doença foram reduzidos, em média, 11 dias, 
anualmente.

A Haloterapia é reconhecida e certificada pela directiva 
da U.E. Nº CE 93/42 EEC.

o Centro de Haloterapia do porto abriu na rua do rosário.
Indicado para três grandes áreas médicas, este espaço mostra-se 
à cidade com uma nova abordagem. As sessões terapêuticas são 
realizadas dentro de uma sala de sal, uma reprodução de grutas de 
sal subterrâneas, potenciadas na sua eficácia pelas mais recentes 
inovações tecnológicas.

A Haloterapia ou Terapia do sal é reconhecida há 
séculos como uma abordagem única e natural para 
aliviar os sintomas de várias queixas respiratórias, 
doenças dermatológicas e alergias.
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(re)integrar
AssoCIAÇÃo DE rEABILITAÇÃo psICossoCIAL

Visa, deste modo, contribuir para minimizar a problemática 
da doença mental associada à carência das estruturas 
de reabilitação psicossocial e de emprego protegido na 
sociedade. Edificando as suas ambições, esta associação 
colaborará para que cuidados de qualidade se tornem 
acessíveis a todos os que deles necessitam.
O projeto «Clube Sénior Reintegrar» é um dos projetos a 
concurso na Missão Sorriso – Continente 2012 e pretende 
colmatar a carência de estruturas que prestam serviços na 
área da saúde mental, dirigidas à população sénior com 
doenças deste foro, tal como demências, psicoses tardias, 
depressão/pseudodemências, entre outras.
É uma resposta inovadora na comunidade, que prestará 
assistência especializada na área da psicogeriatria, 
preenchendo lacunas na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados. Visa promover a autonomia dos seniores 
com doença mental através de intervenções terapêuticas 
e ocupacionais, promovendo a manutenção das suas 
competências, evitando o seu isolamento e o agravamento 
da sua doença mental, permitindo mantê-lo na sua família.
Constituirá, igualmente, uma resposta de emprego 
protegido, pois pretende integrar, na equipa global de 
serviços prestados no Clube, pessoas com experiência em 
doença mental em situação de desemprego.

A (Re)integrar – Associação de Reabilitação psicossocial (www.reintegrar.pt) nasceu em  março de 
2011. surgiu do esforço e dedicação de um grupo multidisciplinar especializado na área da saúde 
mental que, em regime de voluntariado, se uniu para criar estruturas sociais e respostas necessárias 
especializadas nesta área. 

Contactos:
Rua Rainha Santa Isabel, 351, 6ºCZ
4440-569 Valongo
Contacto telefónico: 934 503 760
E-mail: reintegrar.arp@reintegrar.pt
direcao@reintegrar.pt
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O presente texto, em cujo título 
usei a palavra “desmandamentos”, 
fala, essencialmente, dos 
“desmandos” dos terráqueos 
comuns, como eu e como 
você, embora com base nos 10 
mandamentos da Igreja Católica. 
Dediquei-me a escrevê-lo entre 
Setembro de 2006 e Fevereiro 
de 2007. Entretanto, porém, 
muita coisa aconteceu, e outros 
projetos de livros foram surgindo 
de parceria com Esmeralda Rios. 
Assim, só em Junho de 2011 tive 
disponibilidade para lhe fazer uma 
revisão e cuidar da publicação.

Aqui estão os Códices que os 
Cavaleiros da Sombra, servindo-
se do lado da personalidade não 
trabalhada e dos aspectos não 
auto-realizados da irmã Obreira 
em que se confiou, retiveram por 
cerca de quase 10 anos, tendo sido 
dada uma tradução desviada de 10 
e não das 12 Leis.
Assim, aqui está o legado Vitorioso 
da Mãe, que foi recebido nas águas 
Sagradas do Rio Zêzere em Lys.
Saibam os Seres Humanos 
trabalhar os processos de 
autoconhecimento, no Caminho da 
Santificação e do encontro com o 
Seu Cristo Interno.

«Ayurvédica» significa «ciência 
da vida humana». Este género 
de massagem faz parte de 
uma tradição indiana com mais 
de 5000 anos e constitui uma 
das terapias mais completas e 
rejuvenescedoras do Oriente. 
Atuando nas camadas profundas 
do corpo, ativa a circulação 
sanguínea e permite recuperar o 
nível máximo de energia vital, para
além de regular o transporte de 
líquidos, ampliar a capacidade
respiratória e reequilibrar os 
chacras. É ainda utilizada no
tratamento de vários problemas 
de saúde, como o stresse, as 
disfunções glandulares ou a má 
posição corporal.
Recentemente, a ayurvédica tem 
sido divulgada no Ocidente,
vendo crescer a um ritmo 
assombroso o seu número de 
praticantes.
Este manual vastamente ilustrado, 
com uma secção teórica e outra 
prática, permitir-lhe-á não só 
conhecer o amplo leque de 
benefícios desta terapia, mas 
também senti-los na pele e na 
crescente melhoria da qualidade 
de vida.

Os dez Mandamentos lys, fonte de luz Massagem Ayurvédica
Esmeralda Rios, Vitorino de Sousa Carlos Carvalho, Publicações Matreya Valter Carlos Cardim (Swami Gyanesh), 

www.dinalivro.com

À venda nas publicões Maitreya
Email: flora@publicacoesmaitreya.pt
www.publicacoesmaitreya.pt

Veja os locais de venda ao público no botão 
“Todos os Livros” do sítio:
www.embuscadalucidez.com
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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 acção 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.

Romance de cariz histórico, 
baseado em factos verídicos, que, 
partindo da actualidade, narra 
uma extraordinária viagem em 
busca de Isabel de Aragão.
Surpreendida por uma 
desconcertante perceção de já 
ter sido Isabel de Aragão, Clara 
inicia um percurso de busca da 
verdade, que vai relatando de 
uma forma simples e em discurso 
directo.
Ao longo de muitas pesquisas, 
viagens e contactos com filósofos, 
poetas, historiadores, cientistas e 
personalidades ligadas à religião 
e espiritualidade, vai-se dando 
a aproximação do olhar destas 
duas mulheres com existências 
separadas por sete séculos.
Um encontro surpreendente com 
a Rainha Santa Isabel e com a 
Alma Portuguesa e que nos ajuda 
a compreender a sua linguagem 
simbólica - pão que se transforma 
em rosas, um mosteiro que 
emerge das águas, caravelas que 
levantam voo, pombas brancas 
em rubras bandeiras, um Império 
que se anuncia há mais de sete 
séculos neste pequeno país… 
No final da leitura não podemos 
deixar de nos perguntar: que 
mundo é este que parece estar 
adormecido em nós?

A quarta vaga do 
marketing relacional

Alma de isabel
- de Aragão ao chiado

Paulo Vieira de Castro
Publicações Matreya

Teresa Gomes Mota é médica 
cardiologista e esta é a terceira obra que 
publica.

À venda nas publicões Maitreya
Email: flora@publicacoesmaitreya.pt
www.publicacoesmaitreya.pt

www.almadeisabel.com
www.almadeisabel.blogspot.com
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“Aceita a força
      da vida

para descobrires a 
magnitude do teu ser.”

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

X

“espaço aberto – Revista de 
desenvolvimento integrado”
é um hino à consciência, 
lembrando que a verdade 
que reside dentro de nós
é o alicerce para um
mundo melhor.

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

Parcerias

Human Light
Terra na Boca
PAZPAZES
Publicações Maitreya
Gabinete de estética Isabel Oliveira
Mfotografia
Orfeão do Porto
Voz do Silêncio
Casa Brahma

Contadoras de notas e moedas • Máquinas de depósito • Dobradoras
Envelopadoras • Guilhotinas • Cizalhas • Franqueadoras • Endereçadoras

Máquinas abrir cartas • Encadernadoras • Plastificadoras
Máquinas de cartões • Recicladoras de notas • Detectores de notas

Datadores • Destruidoras de papel • Recicladoras de cartão

Serviços de Manutenção e Assistência Técnica

 Rua dos Navegantes, 51 - 4000-358 Porto
geral@carta-aberta.pt | www.carta.aberta.pt | Tel. +351 22 9446315
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Receba comodamente em sua casa as 6 edições/ano (periodicidade bimestral), pelo valor 
de 25 euros ou se desejar fazer publicidade, preencha o cupão

Recorte, fotocopie ou digitalize e remeta para:
 Rua Raimundo de Carvalho, 171 - 2º - sala 23 | Mafamude | 4430-186 Vila Nova de Gaia

ou envie por email para: info@revistaespacoaberto.pt

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

Data de nascimento Profissão

1)  Sim, desejo assinar as 6 edições anuais, pelo valor de 25 euros (Portugal Continental)
  40 euros (Europa)
  55 euros (Resto do mundo)
2)  Pretendo que me contactem para anunciar na revista “espaço aberto”

ASSINATURA · PUBLICIDADE

Contactos: info@revistaespacoaberto.pt | 924 243 165 | 914 247 616 | 223 758 471 | www.revistaespacoaberto.pt

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

ASSINE JÁ!
RECEBA

COMODAMENTE

EM SUA CASA

A SUA REVISTA.

ISSN: 2182-5122 . bimestral. número 13 . 
ano 3 . jan.fev.2013 . 2 euros

O pOder
dOs símbOlOs

2013:
O AnO dAs

POssibilidAdes

lendAs JAPOnesAs
de WenceslAu de MOrAis, 

por José ruy

As
nOvAs

fAMíliAs

sAúde:
ventOsOterAPiA, terAPiA MilenAr- A ArOMOterAPiAnA GeriAtriA
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editorial


