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editorial

Ca ro s  a m i g o s,

Pa ra  a  p re s e nte  e d i ç ã o  d a  R e v i s t a  Pro g re d i r  e s co l h e m o s  o  te m a 
“ R a i va” co m o  f i o  co n d u to r  d a  m e s m a .

A  ra i va  é  u m a  e m o ç ã o  “d e s t ru t i va” (e m o ç ã o…  d o  l at i m 
e m ove re…  En e rg i a  e m  m ov i m e nto ) .  Po d e m o s  c a ra c te r i z a r  a 
ra i va  p o r  í m p e to s  d e  re vo l t a  e  d e  a g re s s i v i d a d e  d e s e n c a d e a d o s 
p o r  s e nt i m e nto s  d e  i n j u s t i ç a .  S u rg e  q u a n d o  a co nte ce  a l g o  q u e 
n o s  d e s a g ra d a  f a ze n d o  e m e rg i r  u m a  vo nt a d e  d e s co nt ro l a d a  d e 
co m p e n s a r  a  f ru s t ra ç ã o  e  d e  l i b e r t a r  ex te r n a m e nte  a  te n s ã o 
p rovo c a d a  o u  a c u m u l a d a .

É  u m a  e m o ç ã o  q u e  p o d e  s e r  ú t i l  p a ra  n o s  a j u d a r  a  d e fe n d e r 
a s  n o s s a s  f ro nte i ra s  p e s s o a i s  s e  fo r  d e v i d a m e nte  “co nt ro l a d a” 
m a s  q u e  p o d e  to r n a r - s e  p e r i g o s a  s e  n o s  l e va r  a  co m e te r  ato s 
v i o l e nto s  ( f i s i c a m e nte,  ve r b a l m e nte…  p s i co l o g i c a m e nte )  s e j a 
p a ra  o s  o u t ro s  (q u a n d o  ex te r i o r i z a m o s  e s s a  ra i va )  o u  p a ra 
n ó s  p ró p r i o s  q u a n d o  a  s i l e n c i a m o s  e  a c u m u l a m o s  s e m  s a b e r 
“e s va z i a r ” co nve n i e nte m e nte  e s s a  te n s ã o  e m o c i o n a l.

Ao  l o n g o  d a  p re s e nte  e d i ç ã o  va m o s  p o d e r  l e r  s o b re  co m o  l i d a r 
co nve n i e nte m e nte  co m  a  ra i va ,  p o r  i s s o…  n a d a  co m o  l e r 
ate nt a m e nte  a  Pro g re d i r  d e s te  m ê s !

“A  ca d a  m i nu to  q u e  p a s s a m o s  co m  ra i va ,  p e rd e m o s  s e s s e n t a 
f e l i ze s  s e g u n d o s.”  W.  S o m e r s e t  M a u g h a m

“A  ra i va  é  u m  ve n e n o  q u e  b e b e m o s  e s p e ra n d o  q u e  o s  o u t ro s 
m o r ra m .”  Wi l l i a m  S h a ke s p e a re

“ Tu d o  o  q u e  co m e ça  co m  ra i va ,  a ca b a  e m 
ve rg o n h a .” 
B e n j a m i n  Fra n k l i n

B o a s  l e i t u ra s !

U m  exce l e nte  m ê s  p a ra  s i !
B e i j o s  &  Ab ra ço s

Pedro Sciaccaluga Fernandes

Raiva
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notícias breves
Julho 2018

Esta formação 

destina-se a 

ativos empregados 

ou desempregados 

dos 18 aos 60 anos 

e inicia-se a 2 de Julho em Lisboa. Com 

os objetivos de ensinar a identificar 

os princípios da alimentação racional, 

caraterizar os fatores determinantes 

Organizado pelo Instituto 

Macrobiótico de Portugal, o Zimp 

oferece momentos de autoconhecimento, 

bem-estar e contato com a natureza. É 

na Quinta do Crestelo, em Seia, na Serra 

da Estrela, que este festival inicia uma 

nova etapa em 2018 de 30 de Julho a 5 

de Agosto. No Zimp é possível adquirir 

ferramentas para 

desenvolver o seu 

potencial criador 

e aprender a criar 

uma vida mais saudável e harmoniosa.

Mais informação veja aqui

Sob a égide da FundaçãoPT, o 

PlasticSunDays está a dinamizar 

as limpezas de praia educativas no dias 

6 e 7 de Julho que vão acompanhar a 

Formação Gratuita: Alimentação racional, 
nutrição e dietética – Lisboa

LigaMeoSurf Sintra Limpeza de Praia

A Brahma Kumaris, vai 

receber de 5 a 8 de 

Julho a visita da Diretora 

dos Centros da Brahma 

Kumaris na Europa: 

Didi Sudesh, que virá partilhar uma 

experiência de meditação Raja Yoga, num 

encontro pessoal para convidados no dia 

6 de Julho às 19h e em Conferência aberta 

ao público no Domingo dia 8 de Julho às 

18h. Esta é a oportunidade de escutar as 

palavras de sabedoria desta Yogui com 

mais de 60 anos de prática de meditação 

e dedicação ao serviço da humanidade.
 

Mais informação veja aqui

Zimp 2018 – Seia, Serra da Estrela

Encontro Especial com Didi Sudesh 
no Brahma Kumaris – Lisboa

do comportamento alimentar, aplicar 

as regras da nutrição e dietética na 

composição de ementas entre outros.
 

Mais informação veja aqui

http://www.zimp.pt/
http://www.brahmakumaris.pt/
https://www.facebook.com/events/181975612413895/
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notícias breves
Julho 2018

Do mesmo coletivo de produção 

do bienal Freedom Festival, surge 

o Seeds of Freedom, que manifesta a 

vontade de oferecer ao público português 

e internacional um 

gostinho de sabor a 

liberdade, música e arte. 

Este evento irá acontecer 

de 7 a 9 de Julho na Praia 

FLuvial da Ratoeira em Celorico da Beira.
 

Mais informação veja aqui

O Eco Festival Terra Mãe é um festival 

Multicultural de sensibilização 

Terra Mãe - Eco Festival – Fafe

Seeds of Freedom Festival 2018 
Celorico da Beira

Este retiro em 

Borba vai 

realizar-se de 24 

de Agosto a 1 de 

Setembro, focado na intenção de expressar 

a verdadeira essência nos dias de hoje, 

com a promessa de que cada participante 

sairá com uma confiança renovada na 

sua capacidade de se concentrar e seguir 

em frente na direção da mais sincera 

ressonância do seu coração. O retiro conta 

com conversas perspicazes (satsang), 

meditação guiada, yoga, música, dança 

entre outras atividades.

Mais informação veja aqui

Ecológica. Um espaço/tempo dedicado 

à vida saudável, para o corpo e para a 

mente. Vai realizar-se de 20 a 22 de Julho 

em Fafe e conta com um programa diurno 

diversificado e inspirador de mudança, 

pensado para adultos, 

crianças e famílias. 

“Três dias para mudar 

o mundo, três dias para 

mudar de vida!”.

Mais informação veja aqui

LigaMeoSurf ao longo 

das 5 etapas de 2018, 

promovendo uma 

maior consciência 

e responsabilidade 

perante o lixo que produzimos e, 

consequentemente, perante a qualidade 

do mar que é a base do surf e sustento da 

vida no planeta.
 

Mais informação veja aqui

InLight Connect - Retiro em Portugal

https://www.facebook.com/FreedomFestival.pt
https://www.inlightconnect.com/events/portugal/
https://www.facebook.com/terramaeecofestival/
https://www.facebook.com/events/189495531775324/


8 | REVISTA PROGREDIR | JULHO 2018

crónicas do editor

“Habita  dentro  de  mim um aler ta  quando o 

medo surge e  calo  a  minha dor.  Como um dique 

que vai  enchendo até  que um dia  t ransborda.”

Todos  nós  sent imos ra iva,  mas  a  grande maior ia 

não tem a  perceção da verdadeira  or igem deste 

sent imento.  Um ac umular  de  emoções  menos 

posit ivas,  mal  ger idas  pode muitas  vezes  ser 

o  pr inc ipal  motivo  de uma ra iva  desenfreada.

Muitas  vezes  projetamos esse  sent imento 

em nós  mesmos,  outras  vezes  projetamos no 

ex ter ior  de  nós.

Mas  existe  sempre uma dor  por  detrás  de  tanta 

ra iva.  Uma cr iança fer ida  que não fo i  v ista. 

Um adulto  que se  descentrou de s i  mesmo e 

voltou ao tempo passado.  Uma memória  cr iada 

através  de  uma perceção errada.

Tantas  são as  s i tuações  que nos  podem cr iar 

dor  emocional.  A  não consc iência  dessa  dor 

i rá  habitar  dentro  de  nós  até  ser  v ista,  até 

ser  reconhecida.  Esse  não reconhecimento i rá 

t ransformar  a  ra iva  em ódio  e  esse  ódio  i rá 

levar-nos  ao  in ic io  do c ic lo,  ao  sofr imento por 

detrás  da  dor.

Viver  sem raiva  impl ica  a  coragem de 

reconhecermos a  nossa  Humanidade.  A 

coragem de olhar  para  o  lado menos  bonito 

da  v ida  e  de  nós  mesmos.  Olhar  para  todas  as 

nossas  par tes  e  reconhece -las,  para  que ass im 

possamos seguir  inteiros.

MARIA MELO
LIFE COACH 

PROFESSORA DE MEDITAÇÃO 
www.revistaprogredir.com

mariamelo@revistaprogredir.com
editor@revistaprogredir.com

A Raiva

http://www.revistaprogredir.com/


Ganhe no facebook da Revista Progredir!

Vencedor Junho:
Maria Jose Pinto partilhou a imagem e criou a frase:
“Espero ganhar o livro e, assim progredir na minha 

literatura!”, e ganhou o livro: “O Zodíaco de Portugal, O 
quarto apogeu da história de Portugal já começou” de 

João Medeiros.

Este mês habil i te -se a  ganhar o  Livro:
Parar.  S entir.  Respirar.

Uma Prá tica de Yoga para Transformar Corpo, 
Mente e  Alma de Vera S imões 

Esteja  atento à  página do 
Facebook da Revista  Progredir. 

S erá  publ icada uma imagem 
sobre  o  conc urso.  Par t i lhe 

essa  imagem e escreva como 
comentár io  uma frase  que 
inc lua a  palavra  Progredir. 

O  Autor  da  f rase  mais 
or ig inal  ganhará  o  l ivro.  Leia 

informações  detalhadas  sobre  o 
conc urso  c l ique aqui

É  fác i l  e  grát is

https://www.facebook.com/RevistaProgredir
http://www.revistaprogredir.com/quer-ganhar.html
https://www.bertrand.pt/livro/parar-sentir-respirar-vera-simoes/21847131
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A raiva é sentimento tão forte que nos traz um conjunto 
de outras emoções. Aprender que nada controlamos 

é uma das formas que nos auxilia a canalizar 
positivamente a energia da raiva. 

Por Carla Melo

Canalizar positivamente um dia de raiva

R ecordam-se daquele filme “Um 

dia de raiva” que passou nos 

cinemas no início dos anos 90?

Michael Douglas interpretou a 

personagem principal,  William Foster. 

O filme passava-se em torno deste 

homem, aparentemente, um cidadão 

normal que, de repente, perde o 

emprego, não consegue reconhecer a 

situação de divórcio pela qual atravessa 

e que pretende estar presente no 

aniversário da filha, não o estando 

a conseguir devido a uma série de 

peripécias que lhe vão acontecendo.  
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Filosofia de Vida

Perante esta situação, a personagem 

representada por Douglas, colapsa 

psicológica e emocionalmente, 

através de um acesso de raiva, 

deixando-o capaz de destruir meia 

cidade de Los Angeles.

A raiva é uma emoção assim, forte, 

destrutiva. É aquele sentimento que 

nos surge por nos mostrar a nossa 

falta de capacidade de controlo das 

coisas.

Vivemos com a falsa sensação de que 

controlamos o emprego, as relações, 

os sentimentos, enfim, a vida. Esta 

necessidade de controlo dá-nos a 

sensação de segurança tão necessária 

para vivermos com tranquilidade.

Quando nos começam a acontecer 

dissabores na vida, situações não 

planeadas, como mudanças no 

emprego ou mesmo a sua perda; 

relações que não acontecem como se 

esperava; o sentimento de impotência 

começa a aflorar sob a forma de raiva. 

A raiva em doses q.b. pode ser 

propulsora de mudanças importantes 

na nossa vida. Dá-nos o impulso para 

virarmos alguma página mal acabada. 

Contudo, em excesso desencadeia 

uma série de outras emoções e 

situações que nos afetam bastante 

negativamente, como por exemplo, 

entramos em stress, ansiedade e 

poderá conduzir-nos, também, a um 

quadro depressivo. Aquela emoção, 

por a percecionarmos como negativa, 

procuramos escondê-la. Muitas vezes 

guardamo-la bem fundo num cofre, 

no nosso interior e deitamos a chave 

fora.

A raiva é uma emoção com uma 

energia tão forte que quando 

guardada vai-nos corroendo por 

dentro. Lidar com esta emoção no 

feminino torna a tarefa menos fácil, 

pois as meninas são educadas a não 

O importante, é 
não esquecer que 
não controlamos 

nada e que 
devemos procurar 

abraçar a nossa 
fragilidade, 

aceitando-nos tal 
como somos
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mostrar emoções agressivas, sendo a 

sociedade um pouco mais permissiva, 

neste aspeto no que diz respeito aos 

meninos. Apesar da diferença, ambos 

os géneros podem ser fortemente 

afetados pelas consequências de não 

saber lidar com esta emoção nas suas 

vidas.

Então, dependendo da condição de 

cada um de nós e da sua fragilidade 

física e/ou emocional,  começam a 

surgir mazelas como dores de cabeça 

idiopáticas, úlceras, ou depressões, 

por exemplo.

Como podemos controlar uma 

emoção que surge precisamente por 

nos mostrar que não controlamos 

nada nas nossas vidas? Simplesmente, 

não controlamos! Afinal,  ela mostra-

nos isso mesmo, a nossa impotência.

Será possível l idar com emoções tão 

fortes como a raiva sem termos de 

destruir meia cidade como no filme 

ou uma parte da nossa saúde?

Penso que a forma de o fazer é 

precisamente aceitarmos, de coração 

aberto, que não controlamos nada. 

A aceitação de nós mesmos com 

tudo o que encerramos de bom e de 

menos bom em nós. Percebermos 

e abraçarmos a nossa fragilidade 

enquanto seres humanos. E fazê-lo 

desde o nosso interior mais profundo.

Parece utópico. Acredito que não o 

seja, pois já temos tantos estudos, 

informações e práticas para trabalhar 

o nosso desenvolvimento pessoal e 

nos auto conhecermos que será uma 

questão de arranjarmos algum tempo 

para nós e de nos predispormos a 

trabalhar interiormente todos os 

nossos lados, aceitando-os como 

nossos e procurar aprender a canalizar 

este sentimento de forma positiva.

Não vamos controlar o incontrolável. 

E a raiva é isso mesmo, uma emoção 

que é para deixar fluir,  desde que 

não seja seguida pelos sentimentos 

de culpa e de vergonha por nos 

termos mostrado mais frágeis ou 

simplesmente, por termos mostrado 

que somos seres humanos.

Existem várias estratégias para 

lidarmos com este sentimento de 

raiva, na tentativa de o canalizar 
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positivamente e a nosso favor ou que 

nos ajudarão a relativizar a situação 

que nos conduziu a um estado de 

fúria. Alguns exemplos são: praticar 

desporto; gritar do cimo de uma 

montanha ou para uma almofada; 

falar o que vai na alma à frente de um 

espelho; permitir-se chorar; conversar 

com uma pessoa amiga, familiar 

ou com um terapeuta; caminhar ou 

correr na Natureza, sentido os aromas 

e as cores; ou caminhar descalço num 

jardim.

Para conseguirmos lidar com este 

sentimento, cabe a cada um de nós 

procurar encontrar a sua forma de 

libertação, deixando a raiva fluir,  sem 

causar perturbação nos que o rodeiam 

ou pelo menos minimizando as 

consequências da sua manifestação.

O importante, é não esquecer que 

não controlamos nada e que devemos 

procurar abraçar a nossa fragilidade, 

aceitando-nos tal como somos.

CARLA MELO
PROFESSORA, HOMEOPATA E 

FACILITADORA TRANSPESSOAL DE 
CÍRCULOS DE MULHERES

homeoinsight@gmail.com

http://www.akademiadoser.com/contactos.html
mailto:homeoinsight%40gmail.com?subject=
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De onde vem o “Ataque de Raiva”?
A Raiva, como doença, é causada por um vírus que 
atinge o sistema nervoso central, levando, quase 

sempre, à morte. A Raiva, enquanto estado de grande 
fúria e frustração, pode levar a comportamentos 

agressivos. Reprimir a zanga, pode conduzir a “ataques 
de raiva” tendo implicações na sua saúde física e mental 

e nos seus relacionamentos. 
Por Cristina Marreiros da Cunha

Q uando falamos de Raiva, 

podemos estar a referir-nos a 

duas situações bem diferentes. 

A primeira é uma doença grave 

que conduz quase sempre à morte. 

A Raiva, é causada por um vírus 

que depois de penetrar pela pele 

(mordedura, lambidela em feridas 

abertas, arranhões) ou mucosas, 

alcança células do sistema nervoso 

periférico e vai avançando até atingir o 
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sistema nervoso central,  provocando 

a inflamação do cérebro (encefalite). 

O vírus da Raiva (do género 

Lyssavirus, da família Rhabdoviridae) 

é transmitido aos seres humanos 

quase sempre através da saliva 

infectada de animais mamíferos, 

tais como, cão, gato, cabra, vaca, 

cavalo, morcego, castor, macaco, etc, 

regra geral quando vivem no seu 

habitat natural (selvagem), ou seja, 

não estão vacinados e podem estar 

contaminados. 

O período de incubação da raiva no 

homem é muito variável,  podendo ir 

de alguns dias até um ano, com uma 

média de 45 dias. Os sintomas podem 

confundir-se inicialmente com os de 

uma gripe, com febre dores de cabeça 

e dores musculares, evoluindo para 

convulsões, espasmos musculares, 

perde de sensibilidade, confusão, 

muita agitação e agressividade, 

alucinações, dificuldades em engolir, 

demasiada salivação, aversão à água 

e paralisia. 

Em caso de mordedura, a ferida 

deverá ser lavada com água e 

sabão, e deverá ser consultado um 

médico para seguir o tratamento 

recomendado. No próprio dia da 

mordedura poderá ser administrada 

imunoglobulina humana para a raiva. 

Devem ser administradas várias doses 

de vacinas preventivas da raiva em 

dias determinados. 

Sempre que possível,  deve apanhar-

se o animal que mordeu ou lambeu 

para observar o seu estado e evolução. 

O animal infetado, apresentará 

alguns sinais tais como, mudanças 

de comportamento, tornando-se 

“raivoso” e agressivo, dificuldades em 

http://www.podeestrelas.pt/
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engolir,  excesso de saliva e paralisia 

das patas traseiras.

 

A segunda situação em que falamos 

de Raiva refere-se a um estado de 

grande fúria e frustração, que conduz 

a comportamentos agressivos. 

Como se pode deduzir,  este estado 

de raiva, pode ter parecenças com 

os comportamentos agressivos de 

animais e pessoas infetados pelo 

vírus da raiva, que, como vimos afeta 

o sistema nervoso.

Muitas vezes confunde-se raiva com 

zanga e fazem-se traduções abusivas 

de zanga para raiva, da mesma forma 

que muitas vezes se confunde tristeza 

com depressão.

A zanga, tal como a tristeza, é 

uma emoção que visa a adaptação 

do indivíduo ao meio, ou seja, é 

fundamental para a sobrevivência. 

A sua vivência é essencial à nossa 

saúde e bem-estar. É a zanga que nos 

permite defender e proteger-nos, 

aos mais variados níveis (individual, 

familiar,  comunitário, territorial, 

direitos cívicos, etc.).  A zanga 

permite-nos um estado de alerta e de 

preparação para a acção no sentido 

da sinalização de limites que estão 

a ser ultrapassados por alguém e 

que afetam a nossa sobrevivência, 

segurança, l iberdade, direitos.

Com a raiva estamos num outro 

patamar. A raiva surge muitas vezes 

de forma repentina e automática, 

frequentemente porque, durante 

muito tempo e nas mais variadas 

situações, não nos zangámos quando 

essa seria a atitude mais adaptativa, 

ou seja, tornamo-nos agressivos, 

quando não aceitamos as zangas que 

temos.  Quando não nos autorizamos 

a zangar, achando que não temos esse 

direito, julgando que discordar, emitir 

A raiva, enquanto 
emoção 

desregulada e 
extrema, para 

além de nos deixar 
emocionalmente 
desequilibrados, 

tem repercussões 
ao nível mental e 

cognitivo
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uma opinião diferente, defender 

um direito, ou dizer “não” é ser-se 

desobediente ou agressivo, acontece 

então que se vai contendo a zanga, 

não expressando o que deveria ser 

comunicado, podendo esta atitude 

acarretar problemas de saúde 

vários. Quando não lhe prestamos a 

atenção psicológica devida, a zanga 

arranja maneira de se exprimir em 

ansiedade, depressão e, por vezes, 

em sintomas físicos. Acontece 

também, que a sua acumulação pode 

resultar numa explosão ou “ataque 

de raiva”, quando menos se espera. A 

raiva, neste sentido, é o acumular de 

zangas reprimidas, que se manifestam 

depois de um modo exagerado e 

intempestivo.

É claro, que se olha para si como uma 

pessoa sempre zangada, ou se repara 

noutras pessoas que estão sempre 

zangadas, alternando entre a zanga 

e a raiva, isso pode querer dizer que 

a zanga está a ocupar o espaço de 

outras emoções, ou seja que a pessoa 

traduz quase tudo o que sente, em 

zanga e em raiva.  Esta não é então 

uma zanga adaptativa, mas sim a 

http://www.revistaprogredir.com/contactos.html
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única emoção que está disponível 

para lidar com tudo, ou seja, é uma 

forma de fugir de outras emoções, é 

um refúgio. Funcionar deste modo, 

para evitar,  por exemplo, tristezas, 

vulnerabilidades ou alegrias (sim, há 

quem evite a alegria, por achar que 

não pode ou não deve estar contente 

e por receio do que pode vir depois 

da alegria…), só nos afasta cada vez 

mais de nós próprios, e dos outros, 

sobretudo quando tanta zanga mal 

gerida e pouco consequente, evolui 

para amargura, azedume e raiva.

A raiva, enquanto emoção 

desregulada e extrema, para além 

de nos deixar emocionalmente 

desequilibrados, tem repercussões 

ao nível mental e cognitivo, uma 

vez que bloqueia a capacidade de 

raciocínio e de acesso à informação, 

alocando todos os recursos para si 

própria (daí a expressão “ficou cego 

de raiva” ou “estava fora de si”).  Ao 

nível físico, pode provocar arritmias 

cardíacas, aumento da tensão arterial, 

alterações sensoriais.

Concluindo, aceite todas as suas 

emoções e saiba zangar-se quando 

for caso disso. Deste modo, pode 

aliviar tensões, evitar ansiedade, 

depressão, úlceras, queda de cabelo, 

urticária, dores várias e algumas 

outras possíveis manifestações 

físicas, que podem ter (ou não) 

causa psicológica.  Pode ainda evitar 

“ataques de raiva”, que afetam o seu 

coração, o seu cérebro e ao seu bem-

estar psicológico.

CRISTINA MARREIROS DA 
CUNHA 

PSICÓLOGA CLÍNICA E PSICOTERAPEUTA
www.espsial.com

https://www.espsial.com/
https://www.espsial.com/
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Sim, sim. Não, não!

A R aiva  na pr imeira  pessoa.
Por Bibiana D anna

“Desde pequena me sinto inadequada, 

um peixe fora d`água. Sempre tive a 

impressão de que todos me observavam 

e julgavam

A solução que encontrei para reparar a 

ausência de atributos foi usar a máscara 

de “boazinha”. Dormia e acordava com 

ela. 

Com o tempo, a máscara ficou de 

tal forma colada em mim, que já 

não sabia, mas quem eu era. Essa 

situação criou uma deformação 

em mim, útil em vários momentos,  
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mas que me impedia de crescer e de 

ver a minha verdadeira face.

Era uma escravidão. Tinha que me 

libertar desse condicionamento, mas o 

medo de ser rejeitada me fazia recuar. 

Os anos passaram e a máscara gerava 

sofrimento, angústia e uma sensação 

de impotência. Parecia que os 

relacionamentos eram mantidos por 

mim, sem qualquer reciprocidade das 

pessoas que faziam parte da minha 

vida. 

O fardo que carregava era enorme. 

Sentia um cansaço físico e mental. 

Lutava pela e para a sobrevivência, nada 

mais. O papel por mim desempenhado 

enfraquecia a transparência das 

relações que se mantinham baseadas 

na superficialidade.

 

No meu íntimo ia crescendo uma raiva 

alimentada por pensamentos que 

matavam a minha paz de espírito. 

Ficava irritada com as pessoas por 

achá-las sem noção, inconvenientes e 

manipuladoras. Essa visão distorcida 

da realidade sugava as minhas energias 

e me impedia de abandonar a muleta 

da “eterna boazinha”.

 

Anos de terapia, ficava andando em 

círculos, quando sabia o que tinha 

que ser feito. Passei por profissionais 

excelentes. Só que eles não poderiam 

fazer o que a mim me competia. 

Quando chegava perto da hora da 

mudança, parava a terapia e dava 

uma boa razão para isso. Até que um 

dia, mais madura e um pouco menos 

teimosa, resolvi retornar. 

Estava a passar por vários problemas, 

além dos existenciais, e depois de 

alguns meses algo em mim despertou. 

Senti um incómodo e percebi que a 

máscara não estava mais tão presa. 

Acho que tudo começou com a 

seguinte afirmação do terapeuta: 

- Chegou o momento de você encarar 

os fatos. Você já se perguntou o que 

ganha sendo a “boazinha”? 

Fiquei contrariada com as palavras 

certeiras dele. A minha face ficou quente 

e rubra. Os meus olhos pareciam duas 

bolas de fogo. Tentei desviar o olhar. 
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Contudo, antes que eu me pudesse 

recompor e responder, veio outro 

golpe: - Vou lhe facilitar a resposta. 

Na verdade, essa sua artimanha nada 

mais é que uma forma inteligente, 

hábil, de conseguir o que quer. 

Mantendo um bom relacionamento 

e sempre dizendo: sim, sim, quando 

muitas vezes quer dizer não, não; você 

acaba manipulando as pessoas. 

Fiquei sem voz. Queria falar, defender-

me, mas não tinha argumentos. Sem 

dúvida, um dos muitos bons motivos 

para ser a “boazinha” era conseguir 

comprar o amor e admiração das 

pessoas e com isso ter benefícios de 

toda ordem. 

Saí da consulta em transe. Um misto 

de choque e alívio. A duras penas e de 

uma forma nua e crua entendi qual era 

o verdadeiro significado da criação da 

minha personagem. 

A partir desse dia, dei-me alta da 

terapia. Comecei a mudar a forma como 

me relaciono com as pessoas. Muitas 

delas dizem não me conhecem mais. E 

realmente não conhecem. Abandonei 

a raiva que sentia ao desistir de tentar 

corresponder às expetativas alheias 

em troca de um suposto amor. 

Os meus relacionamentos ama-

dureceram quando finalmente percebi 

que a raiva era criada por mim ao dizer 

sim, sim, quando, na verdade, queria 

dizer não, não!

Susana Milheiro Silva
Psicóloga Clínica

VIA® | Aprendizagem Integrativa da Vida

Consultora Mindfulness pela EEDT
Membro fundador/psicóloga residente 

do Clube Unesco-Kiron
Membro equipa terapêutica da Ephesus Therapeutikum

Quinta do cavalo-Kiron, Fontanelas| Lisboa 
smspsicologia@gmail.com | 919 747 811

www.susanamilheirosilva.com

BIBIANA DANNA
ADVOGADA E AUTORA DE TEXTOS  

SOBRE A VIDA E RELACIONAMENTOS 
QUE A ENVOLVEM DE MANEIRA 

HOLÍSTICA
www.almamulher.wordpress.com

bibiana.danna@gmail.com

https://www.susanamilheirosilva.com/
https://almamulher.wordpress.com/
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Do tapete de Yoga para a Vida

Vera Simões, fundadora do espaço Ashtanga Cascais, 
fala aos leitores da Revista Progredir  sobre o seu último 
livro “Parar. Sentir. Respirar. Uma Prática de Yoga para 
Transformar Corpo, Mente e Alma”, e como a prática do 

Ashtanga Yoga pode ser transformadora. 
Texto Por Revista Progredir
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Ser grata pela 
maravilhosa 

oportunidade 
de conectar 

corpo e mente

Progredir: Vera Simões, para os 

leitores que não a conhecem, quatro 

palavras que a definem como pessoa?

Vera Simões: Determinada, corajosa, 

trabalhadora, afetuosa.

Progredir: Fale-nos um pouco do seu 

percurso de vida?

Vera Simões: Tem sido uma vida 

dedicada aquilo que acredito que 

me faz bem, viva e feliz. Implicou ter 

aprendido a ser disciplinada, a definir 

estratégias para dar a volta à preguiça 

e à desmotivação, a refletir quando as 

coisas correm menos bem, e a ganhar 

força interna e coragem para mais 

uma vez tentar e  dar o meu melhor no 

tapete de yoga e na vida.

Progredir: Porquê enveredar pelo 

mundo do Yoga?

Vera Simões: O Yoga chegou à minha 

vida sem eu saber o que era. Conheci 

o Yoga ainda com 16 anos, E depois de 

experimentar a minha primeira aula, vi-

me a afirmar, para mim mesma, que iria 

ser professora de Yoga e que teria uma 

escola.

Foi algo interno que me puxou para 

a prática e estudo do Yoga, não sei 

ainda bem explicar porquê, não 

havia ninguém da minha família que 

praticava Yoga, nem nenhum amigo ou 

conhecido que o fizesse. 

Em Portugal não era algo falado 

como hoje o ouvimos, nem tão pouco 

existiam muitas escolas e espaços onde 

pudéssemos praticar ou estudar estas 

práticas. Quando eu falava que queria 

ser professora de Yoga, a minha família 

tentava subtilmente mostrar-me (por 

preocupação com o meu futuro) que até 

poderia ser praticante, mas o melhor 

seria trabalhar noutra área, medicina, 

advocacia, ou outra profissão onde o 

reconhecimento fosse generalizado. 

Foram precisas doses de determinação 

e persistência para continuar com este 

sonho de praticar e ensinar Yoga.

Progredir: Como nasce o espaço 
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música, conversas, ou outro estímulo 

exterior, que estivessem durante uma 

hora e um quarto focadas na respiração 

e na dinâmica de a conjugar com um 

conjunto de movimentos e posturas, e 

aprenderem a estar consigo mesmas. 

A filosofia desta casa de prática assenta 

em foco, determinação, persistência, 

aceitação e entrega.

Progredir: Como surge a ideia para o 

seu livro “Parar. Sentir. Respirar. Uma 

Prática de Yoga para Transformar 

Corpo, Mente e Alma”?

Vera Simões: Surgiu depois de mais 

de uma década de ensino do Ashtanga 

Yoga, e de ter o privilégio de conhecer 

tantas pessoas, homens e mulheres, de 

várias idades, com diferentes profissões, 

histórias de vida, capacidades e 

necessidades. 

Era importante partilhar com todos o 

poder de transformação desta prática 

de Yoga, como muda o nosso corpo, 

acalma a mente e as emoções, e conecta 

ao nosso mais interno. Era importante 

apresentar o Ashtanga Yoga a todas 

as pessoas que nunca pensaram em 

Ashtanga Cascais e qual a filosofia 

que suporta este projeto?

Vera Simões: Esta casa nasceu do 

humilde sonho de um dia ter um espaço 

físico onde pudesse ensinar a prática do 

meu coração, o Ashtanga Yoga. Em 2007 

ao regressar da minha primeira viagem 

a Mysore, no Sul da Índia, para estudar 

durante 2 meses no mítico KPJAYI, Shri 

Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga 

Institute, com o meu professor Sharath 

Jois, senti que era importante garantir 

que a partilha desta prática fosse 

num ambiente que proporcionasse 

aos alunos a possibilidade de fazerem 

Ashtanga Yoga mais vezes por semana 

e com maior profundidade.

Eu nunca tinha pensado em Cascais 

para abrir uma escola, essa escolha 

aconteceu pelo co-fundador do 

Ashtanga Cascais, o meu amigo, que é 

também professor de Ashtanga Yoga, 

o Manuel Ferreira. E foi com o imenso 

apoio e suporte dos nossos pais, que 

começamos este projeto escola.  

Foi um processo longo para cativar e 

inspirar as pessoas a prestarem atenção 

a si mesmos, e sem distrações de 
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praticar, e também para aquelas que 

não sentem especial empatia pelo que 

consideram ser o Yoga.

Progredir: Na sua opinião quais as 

vantagens e benefícios da prática 

de Ashtanga Yoga e como pode esta 

prática ser uma ferramenta para uma 

vida de maior bem-estar?

Vera Simões: A prática de Ashtanga 

Yoga tem como principal vantagem e 

benefício a desintoxicação do corpo 

- através das respirações conscientes 

em sintonia com os movimentos e 

posturas, originamos calor interno, que 

é traduzido em transpiração. 

Sim leram muito bem, as pessoas que 

praticam Ashtanga Yoga transpiram! 

Umas mais que outras, mas há calor e na 

maioria das pessoas, existe transpiração, 

que possibilita uma verdadeira limpeza 

física. Paralelamente a este benefício, 

trabalhamos flexibilidade, força, 

resistência, coordenação, melhoramos 

a circulação sanguínea, mas também 

energética. E ainda ajudamos a mente a 

aprender a focar, concentrar e relaxar. Há 

muitos mais efeitos, e todos permitem 

que o praticante adquira instrumentos 

para uma vida de maior bem-estar.

Progredir: Qual o seu Lema de Vida?

Vera Simões: Respeitar - eu, os outros 

e o que me rodeia. Ser grata pela 

maravilhosa oportunidade de conectar 

corpo e mente.

Progredir: O tema deste mês da 

Revista Progredir é “Raiva”. Na sua 

opinião como pode a prática regular 

de Yoga ajudar na diminuição deste 

sentimento dentro de nós?

Vera Simões:  A prática de Ashtanga Yoga 

https://www.bertrand.pt/livro/parar-sentir-respirar-vera-simoes/21847131
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ENTREVISTA POR  
REVISTA PROGREDIR A:

VERA SIMÕES
www.ashtangacascais.com

começa por entrar no físico e progredir 

para as áreas da mente e das emoções. 

Em cima do tapete os praticantes 

vivem experiências distintas, alguns 

dias vai ser fácil, leve, fluido e noutros 

encontrarão dificuldades, peso, 

obstáculos, limitações. 

É na vivência interna destas 

observações e tomadas de consciência 

que começamos realmente a praticar 

Yoga, que nos ajuda a conhecermo-

nos melhor, e com isso abrimos a 

fantástica porta de largarmos aquilo 

que reconhecemos que não nos faz 

bem. É um processo longo, contínuo, 

que implica regularidade e consistência 

na prática, não acontece de hoje para 

amanhã. Mas é um caminho honesto, 

real e de grandes mudanças.

Progredir: Uma mensagem para os 

nossos leitores?

Vera Simões: Não esperem por 

amanhã, para começarem a cuidar 

de vocês mesmos. Coloquem-se hoje 

na vossa lista de prioridades. E façam 

pequenos ajustes no vosso quotidiano 

para fazerem algo onde se sintam bem 

e conectados. Longe dos telemóveis e 

dos monitores, vão caminhar na praia 

descalços com os vossos filhos, sentem-

se no jardim com a vossa mãe, mesmo 

que ainda tenham de terminar aquele 

e-mail. 

Às mulheres sugiro que se organizem 

com os vossos maridos e acordem mais 

cedo e venham participar na aula de 

Yoga, antes de levarem os miúdos a 

escola. Vão fazer aquela corrida ao final 

do dia que tanto vos ajuda a soltar 

tensão acumulada, ou aproveitem 

o sábado para ir surfar com a vossa 

melhor amiga. 

Façam algo que vos ajude a inspirarem-

se para estarem felizes.

http://www.ashtangacascais.com/
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Como as finanças ativam 
a nossa raiva

O dinheiro é um atributo que permite a troca e a concretização 
de objetivos e ambições, envolvendo-se diretamente com as 

frustrações e as interferências indesejáveis, ativando o pior do 
que há em nós. Por Emídio Ferra

Basta termos a carteira escassa 

do valor monetário corrente e 

o mês ainda a meio e sucedem-se os 

fenómenos mais disseminado nas 

sociedades modernas: Frustração, 

impotência e raiva.

 As consequências destes sentimentos 

negativos, traduzem-se em 

desequilíbrios e doenças que levam 

famílias, grupos e populações inteiras 

ao ciclo da doença, derrota e da 

vitimização.

Que fenómeno é este afinal? O que 

define a quantidade de recursos 

financeiros a que temos acesso?  
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Dedicar a atenção 
e foco às finanças, 
olhando para esta 
área da nossa vida 
de forma afetuosa, 

compreensiva e 
eficaz

um pouco por toda a parte, 

demonstrando ser possível criar novos 

formas de comunidades vivenciais e 

de modelos sociais mais humanizados, 

afloram a esperança de um futuro 

melhor, nos mais atentos e despertos. 

Nestes caminhos, as finanças, ainda 

no ciclo da velha era, teimam em 

demonstrar a sua aparente firmeza, 

austeridade e arrogância, como 

qualquer ditador o faria em tempos de 

derrota.

Urge mudar o paradigma das nossas 

relações com o dinheiro e todo o 

mundo financeiro. Do mesmo modo 

que se trataria uma criança enfurecida 

e dominada pela raiva circunstancial, 

teremos de abordar estas temáticas 

sensíveis da sociedade e de nossas 

casas.

Qual é o verdadeiro valor da nossa 

ação, trabalho e existência? Quem 

comanda esta grande máquina, que 

parece estar em piloto automático?

Estas questões, para a grande maioria, 

sem quaisquer respostas, mantêm 

as pessoas num limbo vivencial que 

não permite a vivificação dos mais 

basilares valores da vida, e que estas 

estejam naturalmente presentes 

no seu quotidiano. Referimo-nos à 

inspiração, criatividade, motivação, 

alegria e amor incondicional.

Como seres humanos, integrados 

no ciclo da natureza, onde tudo se 

transforma, recria e recicla, as finanças 

terão de se reger por essas mesmas 

regras, num futuro muito próximo.

As mudanças que temos assistido, na 

sequência das oportunidades geradas 

nas crises profundas da atualidade, 

têm demonstrado e viabilizado novos 

caminhos e maneiras de relações 

ecossistémicas mais próximos, tanto 

na economia real como na vida social, 

propriamente dita.

Novas comunidades que se insurgem 
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queremos ter e ser, recriando uma 

nova vida baseada na saúde, partilha 

e dádiva.

Em breve, a nossa esperança é abordar 

este mesmo tema, mas afirmando: 

Como as finanças ativam o que de 

melhor há em cada um de nós.

Que a raiva, que afinal é um sentimento 

humano, não se alimente mais do bem-

estar e equilíbrio que a redistribuição 

ineficaz da economia tem produzido.

É muito importante cada um de nós 

dedicar a atenção e foco às finanças, 

olhando para esta área da nossa vida 

de forma afetuosa, compreensiva e 

eficaz, sabendo que desse modo é 

possível mudarmos o que em nós não 

EMÍDIO FERRA  
CONSULTOR EM EMPREENDEDORISMO 

E INOVAÇÃO 
www.empowertolive.pt

Como seres 
humanos, 

integrados no 
ciclo da natureza, 

onde tudo se 
transforma, 

recria e recicla, as 
finanças terão de 
se reger por essas 

mesmas regras

https://www.empowertolive.pt/
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Raiva de quem?
“O Medo leva a Raiva. A Raiva leva ao Ódio. 

O Ódio leva ao Sofrimento.” Yoda
Por Jorge Boim

Não sei se a frase do Mestre Yoda, 

personagem da Saga Star Wars, 

representa fielmente um dos caminhos 

até ao sofrimento, no entanto, acredito 

que a Raiva é um passo nesse caminho. 

A raiva que sente em direção a alguém 

tem muito mais a ver consigo do que 

com o outro. 

A raiva é um daqueles sentimentos que 

se mostra em consequência de outro, 

seja ele o medo, a inveja ou a sensação 

de injustiça, dependendo dos casos. 

O sucesso de outra pessoa pode fazer 

sentir inveja que, em situações mais 

graves, se manifesta na raiva que sente 

em direção a essa pessoa, por exemplo.



JULHO 2018 | REVISTA PROGREDIR | 31

Vida Profissional

pode fazer para ter um ou fica apenas 

a olhar?

Se em termos pessoais é altamente 

importante compreender a origem 

dos medos e resolve-los, em termos 

profissionais é mais importante definir 

objetivos e planos para os atingir. Sem 

que, no entanto, uma coisa invalide a 

outra. Ou seja, trabalhar os medos para 

poder estar mais livre para chegar mais 

longe.

Se colocar o seu foco em si e não 

nos outros, com mais naturalidade 

irá libertar-se dessa raiva. Para tal, 

defina onde quer chegar. Qual é a sua 

definição de sucesso? Onde quer estar 

daqui a um ano? 5 anos? 10 anos?

Já definiu isto? Ótimo. Então, chegou 

à fase de definir, genericamente, um 

plano de ação. As perguntas a fazer são: 

Que preciso que aconteça para ter o 

sucesso que defini? Quer preciso fazer 

para que aconteça o que necessito?

Da mesma forma, o medo de perder o 

emprego por decisão de outra pessoa, 

hierarquicamente superior, pode 

originar que sinta raiva dessa pessoa. 

A promoção de alguém que seja por si 

encarada como injusta, pode originar 

o mesmo sentimento.

No entanto, esta raiva que sente tem 

tudo a ver consigo, já que ela assenta 

na forma como reage ao mundo que 

está à sua volta, ao que não controla. 

Agarrando no exemplo da inveja pelo 

sucesso alheio, é importante perceber 

porque é que essa pessoa tem aquele 

sucesso e porque é que você não o 

atingiu ainda. Muitas podem ser as 

razões, entre elas o seu medo de ter 

sucesso, de estar na ribalta, de ser 

o centro das atenções ou de ser o 

alvo da inveja alheia. Pode ser uma 

questão de falta de confiança nas suas 

capacidades.

Compreender as razões que estão 

por detrás dos seus sentimentos e, 

no caso profissional, virar-se para a 

ação, é essencial. Quer ser vítima do 

mundo ou quer agir sobre o mundo? 

Quando alguém passa ao seu lado no 

carro topo de gama, pensa no que 

Quer ser vítima 
do mundo ou 

quer agir sobre o 
mundo?
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As respostas a estas questões irão 

dar-lhe as indicações necessárias para 

saber para onde vai e como deve lá 

chegar.

O seu foco deve estar sempre em si e no 

que tem que fazer em cada momento, 

em cada passo nesse caminho que 

está a percorrer até ao sucesso. Pode 

parecer estranho que, já há algum 

tempo, não falamos de raiva. Pois, a 

questão é mesmo essa. Quando o seu 

foco está em si, no que controla, no 

que tem que fazer para chegar onde 

quer, não haverá razões para ter raiva 

de outrem.

Terá medos na mesma? Muito 

provavelmente. A diferença é que, 

ao colocar o seu foco em si e no que 

tem que fazer, estará na ação e não na 

reação. Mais facilmente irá encontrar a 

solução para cada situação com que se 

depare, irá superar obstáculos que lhe 

pareciam intransponíveis, irá atingir 

metas que antes lhe eram inalcançáveis 

e a raiva, aquela que sentia antes, irá 

desaparecer. 

Voltando ao início e à frase do Mestre 

Yoda, trata-se muito de escolher 

o caminho que quer percorrer e, 

sobretudo, como o quer percorrer. 

Pode percorrer um caminho de medo, 

raiva e sofrimento na sua busca pelo 

sucesso profissional ou, em alternativa, 

pode percorrer um caminho de foco 

e ação para atingir os objetivos que 

se propôs, atingindo o sucesso que 

pretende.

A escolha é sua.

JORGE BOIM
HIPNOTERAPEUTA

SPORTS MENTAL COACH
www.sportshypnocoach.pt 

jorgeboim@sportshypnocoach.pt

http://www.sportshypnocoach.pt/
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Viver sem raiva 
por um Mundo melhor

A R aiva,  surge normalmente como um sent imento 
oposto  ao de calma.  É  um estado emocional 

proveniente  de  uma resposta  inadequada,  e  até 
host i l ,  a  uma provocação percebida,  ou a  uma 

perceção que os  l imites  pessoais  estão sendo,  ou 
serão v iolados.  Por  Rui  G alhós

A raiva é vista por muitos como 

primária, semelhante a um 

instinto animal, com consequências 

terríveis na vida das pessoas. Ao 

sentimento de raiva antecede-se 

sempre um ato de perceção iniciado 

pelo pensamento, no entanto este 

último nem sempre é reconhecido 

por nós.

Gosto de me referir a este processo 

em que pensamentos e sentimentos 

se manifestam quase em simultâneo, 
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como um movimento único, iniciado 

ao nível do cérebro, muitas vezes 

comparado a uma moeda com as 

duas faces, em que neste caso apenas 

experienciamos a face do sentimento. 

Para uma melhor compreensão do 

mesmo, vou descrever o movimento 

como o de um programa existente 

no cérebro, onde este funcionaria 

como um computador. A raiva faria 

então parte desse programa, que 

como qualquer outro programa, é 

ativado em determinadas condições 

pré-definidas, e vista, como uma 

resposta necessária sempre que essas 

condições estão presentes. Por sua 

vez, uma vez aceites, os programas 

tornam-se respostas automáticas e 

quase que invisíveis para o utilizador. 

Para cada pessoa, as condições vão ser 

diferentes, o que fará com que cada 

uma ative o programa em momentos 

diferentes e com intensidades 

distintas. Para mim, uma dessas 

condições pode ser a que ninguém me 

pode tratar mal. Na presença de tal 

condição, a raiva seria uma resposta 

aceitável assim como todas as suas 

consequências. Como o leitor pode 

imaginar, se aceitarmos que todos 

os seres humanos podem manifestar 

raiva na presença de tais condições, 

os sete biliões de pessoas que existem 

neste mundo, estão neste momento a 

experienciar as consequências destes 

atos inconscientes. 

 

Outro problema de um programa, 

é que se continuar a ser alimentado 

(as condições mantidas),  a resposta 

continua a ser a mesma. Por exemplo, 

se eu continuar a pensar que fui mal 

tratado e que isso é algo inadmissível, 

mais raiva é libertada e o programa 

continuará sem um fim á vista, até 

que as condições deixem de estar 

presentes.     

Como podemos nós parar tal 

movimento/programa?

É óbvio que teríamos uma vida melhor 

e por consequência um mundo 

melhor, se o nosso computador 

não tivesse este programa, ou se o 

utilizador soubesse mais sobre como 

o programa funciona para ter um 

melhor controlo sobre o mesmo.

Não serviria de nada aprendermos 

técnicas de gestão de raiva porque 

esta uma vez iniciada, tem nas suas 
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reações fisiológicas (libertação de 

determinadas hormonas do stress), 

uma resposta temporal expectável, 

com pouca ou nenhuma possibilidade 

de a interromper. Assim, parece-me 

óbvio que a melhor solução passa 

realmente pela prevenção, evitar que 

a raiva seja uma opção. 

 

Também não me parece que seja 

possível retirar a raiva do programa 

porque ao que parece, culturalmente 

propagámos esta resposta como algo 

de essencial e aceite por quase todas 

as sociedades do mundo atual.

Parece-me assim crucial que para 

saber-mos mais sobre o programa 

temos de o observar em ação. Para tal, 

é preciso suspendermos as condições 

que deram origem a sua aceitação 

automática. 

Como suspendo eu as condições 

que de certa forma foram heranças 

culturais ou frutos da educação e das 

experiências de vida até então?  

A resposta está, no meu ver, nos 

valores individuais e coletivos, que 

por sua vez se tornaram nas condições 

utilizadas por estes programas. Ao 

atribuirmos importância a esses 

valores, o programa define a resposta 

adequada e para alguns a raiva será 

a escolhida uma vez que o próprio 

sistema pode estar em risco.

 

Se eu não tiver valores, não tenho 

condições, e assim o programa não 

pode operar de uma forma automática 

e vai ter de recorrer ao utilizador 
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sempre que faltarem tais elementos 

para que o programa possa progredir. 

Ao colocar esta dependência, criamos 

um processo mais coerente, com 

informações atualizadas em tempo 

real,  quando tudo está realmente a 

acontecer, em vez de condições pré-

definidas sobre o que poderia estar a 

acontecer. Isto permite também que a 

raiva não seja totalmente eliminada, 

mas ainda possa ser opção numa 

situação de emergência onde tal 

força/resposta seja necessária para a 

nossa sobrevivência.

Deixando a metáfora do computador 

e do programa de lado, esta mudança 

de paradigma, permitirá ao leitor 

estar mais consciente de como este 

processo realmente funciona, e 

assim mais presente no momento de 

perceção/decisão. 

Viver neste modo de suspensão, 

implica confiar menos no 

conhecimento acumulado (que 

acaba por se transformar em crenças 

e valores como referido acima) e 

recorrer mais e mais, a uma intuição 

isenta de julgamentos e preconceitos, 

uma intuição em tempo real.  A 

importância é questionada aqui 

também em tempo real consoante a 

necessidade que a situação exige.  

Nesta condição, o ser humano caminha 

para um estilo de vida equilibrado, 

harmonioso, alinhado com aquilo 

que está realmente a acontecer. 

Passa também a ser mais perspicaz, 

empático e menos uma máquina de 

respostas programadas. 

Uma vida sem raiva é possível e até 

bastante acessível,  desde que esteja 

preparado para abdicar de certos 

valores pessoais, de focar-se mais no 

bem- estar comum, e assim, estar mais 

presente e conectado com a Vida. 

Eu decidi viver sem raiva por um 

Mundo melhor, e o leitor, está 

preparado?

Evitar que a raiva 
seja uma opção

RUI GALHÓS 
COACH

  www.akademiadoser.com/ruigalhos
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Raiva, o “airbag” 
da tristeza

A raiva é um veneno emocional que nos autodestrói 
e nos desconecta da nossa alma. Aceitar vivenciar a 

tristeza e qualquer desconforto emocional que a vida 
proponha, é sempre muito mais evolutivo.

Por Carmen Krystal

A raiva é uma emoção explosiva 

associada à projeção da culpa, 

seja no outro, seja em nós mesmos, 

por alguma coisa que não aconteceu 

como nós queríamos. Ativamos a raiva 

quando não aceitamos a sensação 

de perda de poder, e consequente 

frustração e impotência, que situações 

dolorosas e desestabilizadoras nos 

podem provocar, não nos permitindo 

aceder à tristeza nem à aceitação e 

processamento das emoções sentidas. 
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Muitas vezes também não 

conseguimos identificar e aceitar 

a nossa própria responsabilidade 

nas experiências, porque achamos 

que não escolhemos o que a vida 

proporcionou. 

Conscientemente ninguém escolhe 

ser atropelado/a, não escolhe que 

outro carro venha contra o seu, não 

escolhe ser despedido/a, se está 

apaixonado/a não escolhe que a outra 

pessoa o/a deixe, não se escolhe que 

alguém querido morra. No entanto, 

se, para trabalhar precisamente 

a aceitação da impotência e da 

frustração, se para desbloquear 

dores acumuladas de vidas passadas, 

a alma tiver escolhido vir passar 

por uma grande perda ou situações 

difíceis em que tudo tem um grande 

esforço associado, e, para completar 

todas essas experiências, passar 

por elas com almas com quem já 

se teve experiências negativas em 

vidas anteriores e é preciso limpar 

esse karma (a emoção que ficou mal 

resolvida), há uma responsabilidade 

espiritual,  porque estamos lá para 

que os acontecimentos sucedam.

A palavra raiva deriva do latim rabere, 

que significa fúria ou delírio. Do 

sânscrito traduz-se como tornar-se 

violento. Entre os gregos era chamada 

de Lyssa ou Lytta com o significado de 

loucura, demência. Definições que, 

facilmente identificamos hoje em dia, 

como estados consequentes da raiva.  

A raiva tolda-nos o pensamento 

e retira-nos o foco daquilo que é 

realmente importante.

 

A Raiva é boicotadora do bom senso. 

A raiva faz-nos ativar a necessidade 

de controlo e manipulação para 

agirmos em prol do que queremos 

alcançar ou do que achamos correto, 

mediante a nossa perspetiva 

espicaçada, magoada e/ou ofendida, 

tudo para não deixarmos emergir 

as tais sensações de frustração e de 

impotência que teimam em espreitar 

dentro de nós. 

Sabemos que a raiva é também uma 

Uma mente 
enraivecida é uma 

mente desconetada 
da sua alma
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doença fisiológica, transmitida por 

animais. Assim como a palavra vírus 

deriva desta doença, significando 

veneno no latim, a raiva emocional 

torna-se, igualmente, um veneno 

dentro de nós, que nos corrói.  O ego, 

com a sua necessidade constante 

de conforto, julga as situações 

e as pessoas, e, de tanto julgar, 

desenvolve a raiva. E a raiva auto 

alimenta-se. Quanto mais julgamos, 

mais alimentamos raiva. 

Conforme podemos ler na mensagem 

191 d’O Livro da Luz, de Alexandra 

Solnado, a única forma de nos 

conectarmos de novo connosco 

é transformar a raiva em tristeza. 

Porque na verdade, quando sentimos 

raiva, estamos apenas tristes. É 

preciso parar para sentir essa tristeza 

e apenas ficar triste. Triste por as 

coisas terem sido como foram e não 

de outra maneira. 

Uma mente enraivecida é uma mente 

desconetada da sua alma. E enquanto 

não ficamos apenas tristes, “não 

conseguimos olhar para dentro e 

sentir como a alma é pura”.  E é por 

isto que a raiva é o “airbag” da tristeza. 

Quando escolhemos vir à Terra, passar 

ou voltar a passar por experiências 

que nos vão provocar determinadas 

emoções, é precisamente porque nas 

vidas anteriores não aceitámos essas 

emoções e precisamos vir desfazer 

esse nó emocional e energético que 

ficou no nosso registo enquanto seres 

terrenos. 

A frustração e a impotência são as duas 

emoções mais difíceis do ser humano 

aceitar. Sermos barrados de conseguir 

alcançar qualquer objetivo, ou 

sentirmo-nos incapazes de fazer algo, 

gera um grande desconforto interior. 

E nesta vida já é um desconforto 

acumulado de muitas vidas, do qual 

fugimos a sete pés. Mas é quando 

estamos neste desconforto que temos 

de escolher: aceitar a dor até ao fim ou 

bloquear mais uma vez. 

 

Porque passar por este desconforto está 

previsto no nosso mapa astral.  Plutão 

representa a nossa maior resistência e, 

por isso, esconde o maior nó emocional 

que trazemos para desatar. Representa 

a dor mais antiga que sentimos, 

relacionada com o assunto chave 

que nos propusemos a resolver na 
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encarnação. Há dores profundas que 

podem vir de há milhares de anos. 

Imagine que encarnou pela primeira 

vez na Atlântida onde não aceitou a 

perda de um ente querido, onde se 

culpou e/ou ainda se revoltou contra 

alguém e, tem vindo a acumular a não 

aceitação da perda vidas fora. É uma 

dor profunda acumulada que quando 

ativada por qualquer perda que a 

vida presente lhe traga, por mínima 

que seja, vai parecer o fim do mundo. 

Poderá ser uma dor desproporcional 

ao evento ocorrido, criando reações 

diversas, nomeadamente a raiva. Mas 

o segredo é mesmo aceder e chorar a 

tristeza. O choro é a única forma de 

libertar emoção.

Muitas pessoas pensam que a dor 

não tem fim e por isso rejeitam senti-

la. Mas a verdade é que a dor tem fim 

e é alquímica, ou seja, quando chega 

no limite vira no contrário. Quando 

se chora toda a tristeza e se liberta 

toda a dor, o peso emocional daquela 

situação deixa de existir. 

Alexandra Solnado costuma dizer 

que no fundo do poço há sempre 

uma cama elástica. Só quando nos 

permitirmos ir até ao fim de tudo o 

que sentimos, conseguimos libertar a 

emoção mal resolvida no passado e 

limpar o karma. E é assim, resolvendo 

e aceitando todas as emoções, que 

ficamos livres da experiência terrena 

e saímos da chamada rodas das 

encarnações.

CARMEN KRYSTAL
TERAPEUTA DE REFLEXOLOGIA, 

MASSAGEM, DRENAGEM LINFÁTICA, 
REIKI, TERAPIA ENERGÉTICA INTEGRADA 

E ASTROLOGIA
www.terapiadaluz.com

terapias.carmenkrystal@gmail.com

http://www.terapiadaluz.com/
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Da Raiva proibida à raiva ASSUMIDA. Como podemos 
l idar  com nossa  ra iva  de  forma mais  consc iente 
e  construt iva.  Uma visão s istêmica  sobre  esse 
sent imento tão discr iminado que podemos tornar 

nosso a l iado.  Por  Marise Vidal 

Da Raiva proibida 
à raiva assumida!

philosofias

O que nos vem à mente quando 

pensamos no sentimento da 

raiva? Agressividade, descontrole, 

conflito,  impulso? Que é feio senti-la, 

que não é um bom sentimento?

Culturalmente a raiva é mesmo 

rotulada como um sentimento ruim e 

pouco tolerado. Quem já não ouviu, 

quando ainda miúdo, que era feio 

ficar com raiva do amiguinho ou o 

clássico: “assim ninguém vai gostar 

de ti !” quando se comportou de forma 

mais irr itada? 



JULHO 2018 | REVISTA PROGREDIR | 45

philosofias

Desde muito pequenos somos 

estimulados a reprimir a expressão 

desse sentimento.  E criamos 

mecanismos para escondê -la,  para 

não a demonstrarmos diretamente, 

ou entramos em negação, como se 

não pudéssemos mais reconhecer 

esse sentimento. Ou ainda, passamos 

a util izá-la como único recurso 

conhecido que realmente afeta o outro 

e chama a atenção, já que ela recebe 

sempre respostas de reatividade por 

ser tão temida e discriminada. Com 

tudo isso, não fica fácil  assumirmos a 

nossa raiva?

De onde vem essa péssima relação 

estabelecida com esse sentimento? 

Certamente do nosso receio quanto 

a não conseguir controlá-la e o medo 

da agressividade desmedida. 

A nossa organização social e 

mecanismos cognitivos da razão 

foram nos diferenciando dos animais 

que têm na agressividade uma forma 

de sobrevivência biológica e uma 

resposta instintiva a certos estímulos 

e necessidades. 

A raiva é uma das emoções primárias, 

ou seja,  está entre as que podemos 

considerar inatas ou reflexas,  comuns 

a todos os seres humanos e como tal, 

tem a função de proteger o organismo 

e para que ela não se torne puro 

impulso, ou reatividade. Precisamos 

de entrar em contacto com o nosso 

ser e produzir uma leitura mais clara 

sobre O QUE sentimos.

A raiva sem 
consciência pode 

ser destrutiva e 
prejudicial, mas 
se for tomada 

com respeito e 
consciência, pode 

se mostrar um 
caminho para a 
busca do que se 

precisa, numa 
atitude construtiva 

e criativa
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Perceber quais os detonadores da 

nossa raiva, quais são as situações 

que nos retiram de um estado 

de equilíbrio e nos levam a nos 

sentirmos ameaçados ou com medo. 

A raiva é um sinal de que algo que 

precisávamos não foi atendido, que 

estamos em frustração. E as nossas 

respostas à frustração, podem ser 

mediadas pelo nosso processamento 

cognitivo quando o nosso processo 

de amadurecimento acompanhou o 

nosso desenvolvimento.

Pode ajudar,  entender a diferença 

entre emoção e sentimento. A 

emoção diz respeito a um conjunto 

de respostas químicas e neurais que 

acontecem no nosso corpo quando 

algo o afeta e esse algo é entendido 

pelo nosso cérebro como um 

desequilíbrio interno. Desencadeia-

se então uma resposta bioquímica. Já 

os sentimentos, dizem respeito a uma 

leitura feita por nós a partir  da nossa 

perceção do que está acontecendo. 

Como se fosse uma espécie de 

philosofias

http://www.akademiadoser.com/mesa-radionica-rede-cristalina.html
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juízo que fazemos sobre a emoção 

percebida. Então, podemos perceber 

um certo desequilíbrio interno e fazer 

a leitura “errada”,  sem consciência 

clara,  ou uma leitura baseada em 

padrões infantis inconscientes, 

de qual é o nosso incomodo ou 

necessidade. Muitas vezes ficamos 

frustrados em alguma situação e ao 

invés de nos darmos conta de que 

estamos a sentir,  tr isteza ou mesmo 

medo, f icamos com raiva e nos 

mostramos reativos e irr itados, quase 

que numa atitude de birra.  Com isso, 

vamos para o contato com o mundo, 

com as pessoas, com a nossa raiva e 

não com a tristeza ou o medo.

E se não apresentamos ao mundo 

o que realmente precisamos, o 

que obteremos em resposta? Se 

demonstrássemos a nossa tristeza, 

talvez obtivéssemos uma resposta de 

acolhimento e cuidado, de empatia e 

amor. Mas se apresentamos a nossa 

irr itação, certamente a resposta que 

virá não será muito boa.

A raiva, assim como tantos outros 

sentimentos, faz parte da nossa 

natureza emocional e onde podemos 

melhorar nossa relação com ela 

é exatamente na FORMA como a 

expressamos, tornando-a benéfica ou 

prejudicial  às nossas relações com o 

mundo.

Uma boa maneira de l idarmos com 

nossa raiva é procurar identificar 

philosofias

Desde muito 
pequenos somos 

estimulados a 
reprimir a expressão 
desse sentimento.  E 
criamos mecanismos 

para escondê-
la, para não a 

demonstrarmos 
diretamente, ou 

entramos em 
negação, como se 
não pudéssemos 

mais reconhecer esse 
sentimento
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de onde ela vem, o que a pode 

estar motivando, quais os gatilhos 

que a deflagram e como a estamos 

expressando.

O Psicoterapeuta alemão Bert 

Hell inger,  criador do método de 

trabalho psicoterapêutico das 

Constelações Familiares,  descreve 

alguns tipos de raiva e mostra que 

esses tipos se diferenciam exatamente 

na forma que a expressamos e 

util izamos nas nossas ações.

No seu l ivro “As Ordens do Amor ”i, 

Bert Hell inger relatou que a sua 

experiência pôde reconhecer 6 tipos 

de raiva:

1 – A raiva quando alguém nos agride 

ou nos faz uma injustiça.  Essa raiva 

permite que nos defendamos ou que 

nos imponhamos com energia.  Ela 

cessa logo que atinge o seu objetivo.

2 – Raiva que ocorre quando nos 

deixamos de tomar, exigir ou pedir 

algo que precisamos, que nos falta. 

Ficamos com raiva das pessoas de 

quem não tomamos, pedimos ou 

exigimos. Essa raiva é um substituto 

da ação e nos paralisa,  enfraquece e 

incapacita.

3 – A raiva que ocorre quando fazemos 

mal a alguém mas não reconhecemos 

isto. Com essa raiva, empurramos 

a culpa para outra pessoa, nos 

defendendo das consequências.  Essa 

raiva também é um substituto da 

ação.

4 – A raiva quando percebemos 

que alguém nos dá muito e não 

conseguimos retribuir.  Uma raiva que 

nos faz ficar zangados com aquele 

que muito nos dá e nós sentimos que 

ficamos em dívida; serve de substituto 

philosofias
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para o tomar, o agradecer e o dar. 

5 – A raiva que adotamos de outros 

contra terceiros.  Como quando um 

subordinado se irr ita com o seu 

superior mas reprime e depois a 

descarrega em alguém mais fraco. 

Ou o homem que fica com raiva da 

esposa mas a esconde e depois se 

mostra agressivo com o fi lho.

6 – A raiva que é vir tude e habilidade: 

uma força de imposição, alerta e 

centrada, que responde a emergências 

e que, com ousadia e saber,  enfrenta 

inclusive o que é difícil  e tem poder. 

Resulta de uma longa disciplina e de 

um longo exercício,  mas é possuída 

sem esforço. E esta raiva pode ser 

usada para nos impulsionar a tomar 

atitudes, e se manifesta como uma 

forma de ação estratégica. 

Nesta perspetiva, a raiva seria uma 

emoção que geraria a possibil idade 

de movimento, impulsionando à 

ação, à busca por sobrevivência 

emocional de forma a não reprimir e 

de não tornar a raiva em doença ou 

disfunção com sua repressão.

Por isso falamos sobre ASSUMIR a 

nossa raiva ao invés de a PROIBIR.

O Filósofo Confucius diz:  “Nós somos 

emoções e é impossível não senti-las, 

elas são como pássaros que pousam 

nas nossas cabeças, deixar que estes 

façam ninho, aí  será sempre por nossa 

conta”.

A raiva sem consciência pode ser 

destrutiva e prejudicial,  mas se for 

tomada com respeito e consciência, 

pode se mostrar um caminho para a 

busca do que se precisa,  numa atitude 

construtiva e criativa.

i Hell inger,  Bert.  Ordens do Amor: um guia para o 

trabalho com constelações familiares.  São Paulo: 

Cultrix,2007

MARISE VIDAL 
PSICÓLOGA CLÍNICA E PSICOTERAPEUTA 
DE ADULTOS, ADOLESCENTES, GRUPOS, 

CASAIS E FAMÍLIAS. ESPECIALIZAÇÃO 
NA ABORDAGEM DA GESTALT-TERAPIA.

CONSTELADORA FAMILIAR.  
MEMBRO EFETIVO DA ORDEM DOS 

PSICÓLOGOS DE PORTUGAL
www.akademiadoser.com/marisevidal.html 
www.facebook.com/casamentocomhumor

marisevidalpsi@gmail.com

philosofias

http://www.akademiadoser.com/marisevidal.html


TRANQU I L A
M U D A N Ç A

zc
oo
l.c
om

.c
nZ



TRANQU I L A
M U D A N Ç A

zc
oo
l.c
om

.c
nZ



52 | REVISTA PROGREDIR | JULHO 2018

mudança tranquila

Leonor  estava nas  nuvens… conheceu o  João. 
D esde então começou a  t rocar  mensagens  de 

tex to  com ele.  O  sorr iso  dela  era  aber to,  o  o lhar 
apaixonado,  o  coração pulava e  as  borboletas 

esvoaçavam pela  barr iga.  As  mensagens  sucediam-
se,  umas atrás  de  outras,  num r i tmo aluc inante. 
Marcaram o pr imeiro  jantar,  com dire ito  a  velas, 

música  e  a  uma conversa  entusiasmante. 
Por  Pedro S ciacc aluga Fernandes

Os homens são todos uns......!!! 
(ou mulheres...)

Ele era perfeito! Finalmente 

tinha encontrado o seu príncipe 

encantado!

 

Passados poucos dias o namoro era 

anunciado. O andar dela era leve. 

Recordava com felicidade tudo o que 

de bom ele tinha e, embora exigente, 

não encontrava defeitos no seu amado. 

Agora é que era!
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mudança tranquila

Bem… seria… se ele não tivesse 

acabado rapidamente o que 

rapidamente se tinha iniciado…

 

Leonor sofria, estava na fossa e agora 

gritava para quem estivesse a ouvir: 

OS HOMENS SÃO TODOS UNS……! (o 

caso pode ser tanto com homens como 

com mulheres)

 

Após uma (des)ilusão amorosa, quando 

nos sentimos magoados. Depois de 

entregarmos o coração e sentirmos que 

o mesmo não foi acarinhado ou que foi 

maltratado. Quando sentimos que nos 

tiraram o chão, ou que nos atiraram ao 

chão, que fomos enganados e traídos. 

Que nos mentiram, ou que não fizeram 

o que esperávamos, podemos sentir 

raiva ou ódio pelo outro e considerar 

que os homens (ou mulheres) são 

todo(a)s uns C@#%&#$...

 

Pergunta: Serão mesmo? Não 

conhecemos nenhum homem 

(ou mulher) nas nossas vidas que 

respeitamos? Generalizar servirá os 

nossos propósitos e objetivos?

PEDRO SCIACCALUGA 
FERNANDES 

DIRETOR DA REVISTA PROGREDIR 
www.revistaprogredir.com

progredir@revistaprogredir.com

Clique aqui e  leia o artigo na 

íntegra  no site da PROGREDIR !

Quando me passa pela cabeça 

responsabilizar alguém visualizo-

me a apontar-lhe o dedo, como se 

lhe estivesse a apontar uma pistola, 

onde: O dedo indicador, com que 

apontamos, significará a “quota-parte” 

de responsabilidade que o outro terá. 

O polegar a apontar para cima poderá 

significar a existência de uma força 

superior, de um “destino”, de uma 

experiência que nos é apresentada, 

para podermos fazer as nossas 

aprendizagens. Mas… sobram ainda 

três dedos e… se virmos bem, estão 

todos a apontar para… nós…

 

Como vamos aprender, crescer e 

sermos mais felizes? ...

http://www.revistaprogredir.com/
http://www.revistaprogredir.com/os-homens-satildeo-todos-uns.html
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agenda

Aulas de Pilates
Por Catarina Silva

3ª e 5ª feira das 11:00h às 12:00h

Akademia do Ser | Paço de Arcos 

www.akademiadoser.com 

geral@akademiadoser.com 

214438305 | 964992423 | 910325249

Julho 2018

Yoga nas férias
Por Natasha Capinha 

4 de Julho e 18 de Julho às 10:00h 

Quinta do Bonaparte | Trafaria

www.natashacapinhayoga.webnode.pt 

natasha.capinha.yoga@gmail.com 

939103278

Formação Gratuita: Alimentação racional, 
nutrição e dietética

Por Studeo20 
Início 2 Julho das 9:00h às 13:00h

Studeo20 | Lisboa 

www.studeo20.pt 

info@studeo20.pt 

217580979

Conferência: O Amor que Transforma e Liber ta
Por Didi Sudesh 
8 de Julho das 18:00h às 19:30h

Sede da Brahma Kumaris | Lisboa

www.brahmakumaris.pt 

lisboa@pt.brahmakumaris.org 

213619670

Yoga no Sal
Por Maria João Isidro

1 de Julho das 9:00h às 10:30h

Ponta do Sal 

www.facebook.com/OmWay-214667089122816 

omway.community@gmail.com

Yoga ao Nascer do Dia
Por Vânia Montinho 
6 de Julho das 6:30h às 8:00h

Praia de Carcavelos 

www.facebook.com/OmWay-214667089122816 

omway.community@gmail.com

Sintonização com o Elemento Água
Por Dora de Deus 
14 de Julho das 9:30h às 10:30h

Arribas da Praia da Aguda 

Praia de Carcavelos 

www.facebook.com/OmWay-214667089122816 

omway.community@gmail.com

3º Curso gratuito de meditação
Por Sri Chinmoy 
6ªs feiras de 6 de Julho a 24 de Agosto das 19:30h às 21:00h

Espaço Metamorphoses | Lisboa 

pt.srichinmoycentre.org 

centrometamorphoses@gmail.com 

211397009 | 960122345 | 925824811

Palestra Gratuita de Astrologia  
“As chaves da Transformação”
8 de Julho das 18:00h às 19:00h

Espaço Metamorphoses | Lisboa 

www.espacometamorphoses.pt 

centrometamorphoses@gmail.com 

211397009 | 960122345 | 964485243

http://www.akademiadoser.com/pilates.html
https://www.facebook.com/events/2190164364554099/
https://www.facebook.com/events/181975612413895/
http://www.brahmakumaris.pt/
https://www.facebook.com/events/2111467539068663/
https://www.facebook.com/events/395563360963812/
https://www.facebook.com/events/591224631250359/
https://www.facebook.com/events/132289357563990/
https://www.facebook.com/events/620065831686853/
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agenda

Aulas de Hatha Yoga
Por Rita Martins
Manhã: 2ª e 4ª feira das 10:00h às 11:00h

Tarde: 2ª, 4ª e 6ª feira das 19:00h às 20:00h

Akademia do Ser | Paço de Arcos 

www.akademiadoser.com 

geral@akademiadoser.com 

214438305 | 964992423 | 910325249

Aulas de Kundalini Yoga
Por Martine  (Sach Inder Kaur)

3ª feira das 18:00h às 19:30h

Akademia do Ser | Paço de Arcos 

www.akademiadoser.com 

geral@akademiadoser.com 

214438305 | 964992423 | 910325249

Meditação Dinâmica & Formal
Por Maria Melo

17 de Julho às 19:30h (terceira 3ª feira de cada mês)

Akademia do Ser | Paço de Arcos 

www.akademiadoser.com 

geral@akademiadoser.com 

214438305 | 964992423 | 910325249

Yoga para Grávidas
Por Rita Martins

2ª feira das 13:30h às 14:30h

Akademia do Ser | Paço de Arcos 

www.akademiadoser.com 

geral@akademiadoser.com 

214438305 | 964992423 | 910325249

Julho 2018

Awake Yoga Teacher Training
Por Beta Lisboa, Deva Ashik, Simon (Sai) Calder e 
Brooke Deva
1 a 31 de Agosto

Awake Land Portugal | Portimão, Algarve 

www.awaketeachertraining.com

info@awakeland.pt 

910663336

Festival Zimp 2018
Por Instituto Macrobiótico de Portugal
De 30 de Julho a 5 de Agosto

Quinta do Crestelo, Serra da Estrela 

www.zimp.pt 

sofia.zimp@institutomacrobiotico.com 

213242290 | 916082262

Terra Mãe - Eco Festival
20, 21 e 22 de Julho

Fornelos, Fafe 

www.facebook.com/terramaeecofestival 

ecofestivalterramae@gmail.com 

937879323

InLight Connect - Retiro em Portugal
Por Tiger Singleton e equipe Inlight Connect
24 de Agosto a 1 de Setembro

Herdade Ribeira de Borba 

www.inlightconnect.com 

sp@inlightconnect.com

http://www.akademiadoser.com/yoga.html
http://www.akademiadoser.com/martine.html
http://www.akademiadoser.com/meditacao-dinamica.html
http://www.akademiadoser.com/yoga-para-gravidas.html
https://www.awaketeachertraining.com/
http://www.zimp.pt/
https://www.facebook.com/terramaeecofestival
https://www.inlightconnect.com/
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 Divulgue os seus vouchers aqui!
Contacte-nos!Julho 2018

vouchers

Aproveite as
Ofertas deste Mês!

Experimente e sinta a 
diferença! 

Acupunctura & Massagem 
Terapêutica
1ª Consulta GRÁTIS (90min)

com Rodrigo Belard

CEO® - CURA ESTELAR DE ORION
10% no Curso  
Terapeuta Inter Estelar CEO®
com Kyra Abreu

É necessário harmonizarmos
Corpo, Mente e Espírito

WONDERFEEL
60% Desconto nas atividades de 
grupo durante 1 mês
 
Em Wonderfeel - Lisboa

Para utilizar o seu 
voucher contacte a 
Revista Progredir 

clicando aqui!

O salto Quântico evolutivo no 
seu propósito de vida!

SER – Sistema Energético ReUno
Ao realizar a sua ReUnião 
Matricial, recebe 1 participação em 
Workshop Cura Lumínica 
Com Catarina Sierra Homem de Sá    
 
Em Lisboa e Cascais

CEO® - CURA ESTELAR DE ORION
25% em consultas individuais CEO®

com Kyra Abreu

Marca agora a tua 
Consulta CEO® e 

Muda a Tua Vida !

Life Coaching
50% na 1ª Consulta Coaching
com Maria Melo

Em Paço de Arcos

Find Yourself
geral@akademiadoser.com ou 214438305Contacte:

Através de uma abordagem transversal, tocamos os vários aspectos da vida.
As relações humanas, a área profissional, a saúde, a espiritualidade...

Numa partilha e troca de experiências o cliente é envolvido no seu processo de 
crescimento e amadurecimento, seguindo a linha daquela que é a sua vontade e as suas
 aspirações como pessoa. Através de um ambiente onde a confiança é a palavra chave,

 é criada uma dinâmica onde a essência do cliente surge, dando espaço à transformação
 e ao abraçar da vida que realmente deseja viver.

Co-Fundadora e Directora da "Akademia do Ser"
Directora de Recursos Humanos da Revista Progredir.
Investimento:  45€/consulta de 1:30h     

One must let go, in order to be free

Marque a sua consulta! 
Maria Melo

l IFE COACHING

Find yourself

Melhore a sua Vida! 

CEO®- Onde as barreiras e 
obstáculos se dissolvem, o 
máximo potencial acorda e 

os sonhos se realizam!

Porque não existe Saúde sem saúde mental!

WONDERFEEL
50% de desconto em consultas de 
Saúde Mental (50 min.)  

  

Em Wonderfeel - Lisboa

Consultas na expecialidade de 
Psicologia Clínica, Psicologia 
Educacional e Orientação  
Vocacional, Mediação Familiar e 
Psiquiatria

Resolva traumas, liberte-se de 
bloqueios, Lembre-se do seu 
propósito de vida e divindade

Crystal Dreaming
Regressão Xamânica
50% de desconto na 1ª consulta
(Valor s/desconto 90€/2h)
Sessões por Skype ou presenciais no Estoril
Com Dilma Morais

Revitaliza e devolve  
bem-estar ! 

SER – Sistema Energético ReUno
1ª sessão de Cura Lumínica 
(60min/60€) 
Com Catarina Sierra Homem de Sá
 
Em Lisboa e Cascais

Ligue-se à sua verdadeira  
essência!

Mesa Radiónica Rede Cristalina
50% na sua  1ª Sessão de Mesa 
Radiónica Rede Cristalina 
com Maria Melo
Em Paço de Arcos

Sweat Your Prayers - Dança
1ª Aula Grátis
(Valor s/desconto 15€)
Em Lisboa, Campolide 

Com Dilma Morais

5 Ritmos: movimento 
como medicina

Reaprenda a Viver, 
invista em si!

Susana Milheiro Silva
20% desconto na 1ªconsulta 
(ver no site valor consulta)

Em Quinta do cavalo-Kiron, 
Fontanelas e em Lisboa

Descubra uma forma de reduzir o stress e 
viver a vida com mais tranquilidade!

Aulas de Hatha Yoga
1ª Aula Grátis
com Rita Martins

Em Paço de Arcos,
na Akademia do Ser

http://www.revistaprogredir.com/contactos.html
http://www.revistaprogredir.com/contactos.html
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POLAROIDS & SLIDES

PODERÁ VER MAIS NA PÁGINA DO 
FACEBOOK, CLICANDO AQUI.

PARTICIPE! FAÇA PARTE!

reflexões

https://www.facebook.com/RevistaProgredir/
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LIVROS RECOMENDADOS

A Ar te S ubtil  de S aber D izer 

Q ue S e F*da

U m a  a b o rd a g e m  co n t ra i n t u i t i va  p a ra 

v i ve r  u m a  v i d a  m e l h o r  

de Mark Manson 

Uma abordagem que nos  desaf ia  os  inst intos  e 

nos  força  a  quest ionar  tudo o  que sabemos sobre 

a  v ida

D urante  décadas  convenceram-nos  de que o 

pensamento posit ivo  era  a  chave para  uma vida 

r ica  e  fe l iz .  Mas  esses  d ias 

chegaram ao f im.  Q ue 

se  f*da o  pensamento 

posit ivo!  Mark  Manson 

acredita  que a  soc iedade 

está  contaminada por 

grandes  doses  de  t reta 

e  de  expec tat ivas  i lusór ias  em relação a  nós 

própr ios  e  ao  mundo.

Recorrendo a  um est i lo  brutalmente honesto, 

Manson mostra-nos  que o  caminho para 

melhorar  a  nossa  v ida  requer  aprender  a  l idar 

com a  advers idade.  Aconselha-nos  a  conhecer  os 

nossos  l imites  e  a  aceitá- los,  pois  no momento 

em que reconhecemos os  nossos  receios,  fa lhas 

e  incer tezas,  podemos começar  a  enfrentar 

as  verdades  dolorosas  e  a  focar-nos  no que 

realmente impor ta.

fontes de saber

Recheado de humor  e  exper iências  de  v ida,  A 

Ar te  S ubt i l  D e  S aber  D izer  Q ue S e  F*da é  o  soco 

no estômago que as  novas  gerações  prec isam 

para  não se  perderem num mundo cada vez  mais 

fút i l .

Preço: Cerca de 13,95€  por 208 páginas de sabedoria. 

Editor: Desassossego

Hippie

de Paulo Coelho

Paulo  é  um jovem 

que quer  ser  escr i tor. 

D eixa  crescer  o  cabelo 

e  par te  numa viagem 

pelo  mundo em 

busca  da l iberdade e 

do s igni f icado mais 

profundo da existência. 

Uma jornada que vai  desde a  pr isão como 

terror ista  pela  ditadura  mi l i tar  bras i le i ra ,  em 

1970,  enquanto v ia ja  pela  América  do S ul,  até  ao 

encontro  com Kar la ,  em Amesterdão,  e  a  decisão 

de par t i rem juntos  para  o  Nepal  no Magic  Bus. 

No caminho,  os  companheiros  que v ivem uma 

ex traordinár ia  histór ia  de  amor  também passam 

por  t ransformações  profundas  e  abraçam novos 

valores  para  as  suas  v idas.

O mais  autobiográf ico  dos  l ivros  de  Paulo  Coelho, 

que nos  leva  a  reviver  o  sonho transformador  e 

https://www.bertrand.pt/livro/a-arte-subtil-de-saber-dizer-que-se-f-da-mark-manson/21260215
https://www.bertrand.pt/livro/hippie-paulo-coelho/21602772
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paci f ista  da  geração hippie.

Preço: Cerca de 14,94€  por 224 páginas de sabedoria. 

Editor: Pergaminho

A Alegria de Viver

de Yongey Mingyur Rinpoche

Nesta  obra  pioneira,  o  mestre  budista  de  fama 

mundial  Yongey Mingyur  R inpoche convida-

nos  a  empreender  uma 

viagem aos  segredos  da 

prát ica  da  meditação. 

Trabalhando com 

neurocient istas  do 

Laboratór io  Waisman 

de Imagiologia  Cerebral 

e  Compor tamento,  Yongey Mingyur  proporc iona-

nos  v isões  c laras  da  invest igação moderna 

que indic iam que a  formação s istemática  na 

meditação pode aumentar  a  at iv idade de zonas 

do cérebro associadas  à  fe l ic idade e  à  compaixão. 

Com uma alegr ia  contagiosa  e  uma c ur ios idade 

insaciável,  Yongey Mingyur  entretece  os 

pr inc ípios  do Budismo Tibetano,  a  neurociência 

e  a  f í s ica  quântica  de  uma forma que i rá  a l terar 

para  sempre o  modo como compreendemos a 

exper iência  humana.

Preço: Cerca de 17,70€  por 296 páginas de sabedoria. 

Editor: Temas e Debates

fontes de saber

PARTILHAS DO LEITOR

Par ticipe!  Faç a par te deste espaço dedic ado a si .  Junte -se a nós!

Escreva um ar t igo e  envie para  Par t i lhas  do Leitor.
Veja  o  seu tex to  publ icado e promovido na Página O f ic ia l e  na  Página do Facebook da 

Re v i s t a  Pro g re d i r .
C l ique aqui  e  veja  os  tex tos que os  nosso le i tores 

enviaram.

“Escreva um ar t igo envie  para 

p a r t i l h a s d o l e i to r @ re v i s t a p ro g re d i r. co m 

e  veja  o  seu tex to  publ icado em 

w w w. re v i s t a p ro g re d i r. co m / p a r t i l h a s - d o - l e i to r 

e  promovido neste  espaço e  na  p á g i n a  d o 

f a ce b o o k  d a  Re v i s t a  Pro g re d i r”.

“Persistir na raiva é como apanhar um pedaço de 

carvão quente com a intenção de o atirar a alguém. 

É sempre quem levanta a pedra que se queima.” 

Buda

PENSAMENTO DO MOMENTO

mailto:partilhasdoleitor%40revistaprogredir.com?subject=
http://www.revistaprogredir.com/partilhas-do-leitor.html
https://www.facebook.com/RevistaProgredir
http://www.revistaprogredir.com/partilhas-do-leitor.html
mailto:partilhasdoleitor%40revistaprogredir.com?subject=
http://www.revistaprogredir.com/partilhas-do-leitor.html
https://www.facebook.com/RevistaProgredir
https://www.facebook.com/RevistaProgredir
https://www.bertrand.pt/livro/a-alegria-de-viver-yongey-mingyur-rinpoche/21844727
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fontes de saber

UMA ESTÓRIA QUE FAZ PENSAR

Espere que o barro seque

Certa vez uma menina recebeu um brinquedo no 

dia do seu aniversário.

Na manhã seguinte, uma amiguinha foi até sua 

casa para lhe fazer companhia e brincar. Mas a 

menina não podia ficar com a amiga, pois tinha 

que sair com a mãe.

A amiga pediu que a menina a deixasse ficar a 

brincar com o seu brinquedo novo até que ela 

voltasse. Ela não gostou muito da ideia mas, por 

insistência da mãe, acabou por concordar.

Quando voltou para casa, a amiguinha já não 

estava lá e tinha deixado o brinquedo fora da 

caixa, todo espalhado e partido.

Ela ficou cheia de raiva e queria ir até à casa 

da amiga para pedir satisfações nesse mesmo 

instante. Mas a mãe ponderou e disse:

– Lembras-te daquela vez que um carro atirou 

lama para o teu sapato? Quando chegaste a casa 

querias limpar imediatamente a sujidade, mas 

a tua avó não deixou. Ela disse que deverias 

primeiro deixar o barro secar. Depois, ficaria 

mais fácil limpar...

 E prosseguiu dizendo:

– Com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva 

secar primeiro, depois ficará bem mais fácil 

resolver tudo.

VÍDEO DO MÊS

A Revista Progredir apoia o canal Porta 24.

Veja mais vídeos aqui

Mais tarde, a campainha tocou: era a amiga que 

trazia um brinquedo novo... Disse que não tinha 

sido culpa dela, e sim de um menino invejoso 

que, por maldade, tinha partido o brinquedo 

quando ela brincava com ele no jardim.

 E a menina respondeu:

– Não faz mal, a minha raiva já secou!

https://www.youtube.com/user/RevistaProgredir
https://youtu.be/sLSxTTex3rg
http://www.revistaprogredir.com/viacutedeos.html
https://www.youtube.com/porta24


JULHO 2018 | REVISTA PROGREDIR | 61

Anthony Bourdain foi um mediático chef, 

escritor, e apresentador de televisão norte-

americano. Tornou-se conhecido pelo seu livro 

“Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary 

Underbelly”, lançado em 2000, e apresentou 

diversos programas de viagem e culinária na TV.

Nasceu em Nova York, a 25 de Junho de 1956. 

Cresceu em Leonia, Nova Jersey. Possuía 

ascendência francesa pelo lado do pai. O seu avô 

paterno teria imigrado da França para Nova York 

depois da Primeira Guerra Mundial.

No seu livro “Kitchen Confidential” Bourdain 

descreveu como o seu amor pela comida foi 

estimulado na França quando provou uma ostra 

pela primeira vez no barco de um pescador ainda 

jovem de férias com a família. Posteriormente, 

quando já estudava, trabalhou num restaurante 

de frutos do mar em Provincetown, Massachusetts 

(EUA), o que o motivou a seguir a profissão.

Formou-se no Culinary Institute of America 

em 1978. Administrou as cozinhas de diversos 

restaurantes em Nova York, como o Supper Club, 

One Fifth Avenue e o Sullivan’s, culminando 

Anthony Bourdain

no cargo de chef executivo na Brasserie Les 

Halles, a partir de 1998, restaurante sediado 

em Manhattan, com filiais em Miami e, durante 

o período em que Bourdain ocupou o cargo, em 

Washington, D.C. e Tóquio.

Um artigo na publicação “The New York” com 

o título “Don’t Eat Before You Read This”, deu a 

conhecer o contador de histórias e pouco depois 

recebia a proposta para escrever o seu primeiro 

livro.

Bourdain conquistou popularidade imediata com 

biografia
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biografia

o livro “Kitchen Confidential”, best-seller da lista 

do New York Times. A obra mostra o lado oculto 

e obscuro do mundo da culinária, e é um livro de 

memórias de parte da vida pessoal e profissional 

de Bourdain.

Casou-se com sua namorada de escola Nancy 

Putkoski, no início da década de 1980, e 

permaneceram juntos por duas décadas antes 

de se divorciar. Bourdain citava as mudanças 

irrevogáveis que vieram das suas longas viagens 

como a causa da separação. Casou-se em 2007 

com sua segunda esposa, Ottavia Busia, com 

quem teve uma filha. Separaram-se em 2016.

Escreveu outros livros de não-ficção, artigos 

e ensaios publicados em diversos meios de 

comunicação escrita, como revistas e jornais 

americanos conceituados. Transformou-se no 

escritor/repórter de viagens e gastronomia mais 

conhecido do mundo.

Foi jurado e apresentou diversos programas de 

viagem e de culinária na televisão.

Ultimamente ocupava o cargo honorário de Chef-

at-Large da Brasserie Les Halles, onde deteve o 

título de chef executivo por quase uma década. 

Quando não estava em viagem, residia em 

Manhattan.

Desde 2013 que se dedicava ao programa “Parts 

Unknown”, da rede televisiva CNN, em que viajava 

pelo mundo explorando diferentes culturas 

culinárias.

Bourdain estava na França gravando um episódio 

do aclamado programa e nada indiciava o seu 

trágico fim. Aos 61 anos foi encontrado morto 

por um amigo, o chef francês Eric Ripert, no seu 

quarto de hotel na manhã de 8 de Junho de 

2018, em Kaysersberg, no Nordeste da França. De 

acordo com o canal de TV CNN a causa da morte 

foi suicídio.

Bourdain era reconhecido pelo seu talento na 

cozinha atrás e em frente das câmaras. Ganhou 

diversos prémios e foi descrito pela instituição 

Smithsonian como “o rock star” do mundo da 

culinária. De personalidade forte e polémica, 

Bourdain fazia o estilo “chef bad boy”, mas nos 

seus livros e programas fazia campanhas por 

populações marginalizadas e melhores condições 

de trabalho nos restaurantes.

TEXTO POR REVISTA PROGREDIR
REDAÇÃO

redacao@revistaprogredir.com

mailto:redacao%40revistaprogredir.com?subject=
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para Progredir

Diálogo de Vozes
“Quem sou eu?” é das perguntas existenciais mais 

profundas e recorrentes de todos os tempos. “Quando 

acordei hoje de manhã eu sabia quem eu era, mas acho 

que já mudei muitas vezes desde então” lê-se em Alice 

no País das Maravilhas.

Podemos observar que contemos vários euses: o eu 

gentil, o eu violento, o eu autocrítico, o eu preguiçoso. A 

lista poderia seguir demoradamente. Em nós convivem 

várias subpersonalidades que atuam e se transformam; 

nos papéis que desempenhamos, nas máscaras sociais 

que usamos e até sozinhos somos assaltados por 

vozes internas que parecem verdadeiras personagens 

com diferentes perspetivas e instruções. Todas essas 

personas revelam a incrível plasticidade de ser humano. 

Ao longo da vida elegemos alguns comportamentos e 

descartamos outros, conforme a experiência das suas 

consequências. Uns tornam-se automáticos e reativos, 

outros atualizam-se devido a novas aprendizagens 

e outros são disfarçados ou ignorados. E assim a 

personalidade é construída no espaço entre os desejos 

pessoais e os desejos do mundo, enquanto produto das 

necessidades de sobrevivência, pertencimento e bem-

estar. Nesse processo dinâmico erguem-se defesas para 

proteger a vulnerabilidade. Contudo, a transformação 

interna inicia-se precisamente no contacto com o 

vulnerável de cada um; apenas aí existe matéria maleável 

para ser esculpida. Entrar nesse núcleo de intimidade e 

verdade é conhecer as partes que o compõem, as que 

o defendem e as que foram rejeitadas. Todas elas têm 

informação preciosa. 

A técnica Diálogo de Vozes foi desenvolvida no início dos 

anos 70 pelos psicólogos norte americanos Hal Stone e 

Sidra Stone enquanto ferramenta para conhecer o Eu 

inteiro, a partir dos vários eus que o integram. De acordo 

com o vasto sistema teórico “Psicologia dos Eus e do Ego 

Consciente” criado por eles, a personalidade é dinâmica 

http://www.revistaprogredir.com/glossaacuterio.html
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e composta por múltiplos eus primários: as atitudes e 

dimensões pessoais expostas com maior frequência, 

identificadas e aceites conscientemente. 

O principal eu primário é o Controlador, que recolhe 

e organiza a informação do mundo, cria e gere 

as regras, comanda o comportamento conforme 

considera adequado e aciona as defesas. Todos os 

outros eus primários têm a sua própria voz, a sua visão, 

necessidades, sensações. Cada subpersonalidade tem 

a sua história e propósito, ainda que grande parte das 

vezes precise do consentimento do Controlador para 

se expressar. Por exemplo, umas vezes o “eu sedutor” 

expressa-se livremente, outras vezes a sua manifestação 

é silenciada. Para além desses aspetos com que cada 

um se identifica, existem os eus reprimidos: as partes 

negadas ou excluídas. São essas caraterísticas que 

recusamos aplicar na nossa vida que mais criticamos ou 

admiramos nos outros. Apesar de renunciadas, têm um 

impacto pesado na nossa vivência enquanto esperam 

ser ouvidas, compreendidas e acolhidas. Esses atributos 

que rejeitamos em nós mesmos revelam-se, frequente e 

repetidamente, nas relações. 

Por exemplo, a caraterística que mais nos fascina 

inicialmente em alguém, se não a aceitarmos em nós 

próprios, é a mesma que mais tarde passamos a repudiar. 

As vozes que não queremos ouvir vão pedindo atenção 

até que podem culminar em gritos dolorosos. Daí os 

relacionamentos serem oportunidades riquíssimas para 

o desenvolvimento pessoal, ao sinalizarem os aspectos 

descurados em nós. As angústias e indecisões têm na 

sua origem vozes não escutadas, ou seja, informação 

que falta incluir para ocorrer uma compreensão mais 

ampla e lúcida. 

A técnica de Diálogo de Vozes realiza o mapeamento, 

observação e integração dos vários aspetos do ser que 

se manifestam através de vozes no nosso dia a dia. Cada 

voz tem a oportunidade de expressar pensamentos, 

intenções e perceções, com liberdade e respeito à forma 

como cada uma contribui para o Eu. O “eu controlador” 

poderá, por exemplo, expor as suas preocupações 

sobre um desempenho de sucesso e, ao permitir a 

livre expressão das outras subpersonalidades, poderá 

descobrir-se um “eu violento” que afinal luta por paz, 

um “eu autoritário” que deseja ordem e segurança ou 

um “eu criança” que deseja mais tempo para se divertir. 

Com o acompanhamento de um facilitador, cada um 

é capaz de reconhecer e assumir as várias partes que 

precisam ser escutadas para apaziguar dualidades, 

clarificar indecisões ou para desfrutar de relações 

mais harmoniosas. Gera-se um diálogo polivocal, num 

processo simples, dinâmico e profundo que utiliza a 

própria sabedoria pessoal em benefício da expansão de 

http://www.revistaprogredir.com/glossaacuterio.html
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potencialidades e recursos. 

Em cada sessão de Diálogo de Vozes desenvolve-se o Ego 

Consciente que testemunha e integra o reconhecimento 

dos aspetos paradoxais e reprimidos, que observa o 

modo como as diferentes partes operam para afetar 

a vida positiva ou negativamente e que honra as 

suas tentativas e experiências. A expansão de um Ego 

Consciente oferece a vivência transpessoal de um ser 

cada vez mais completo, que não se exclui nem se divide. 

O Ego Operante, composto por todos os eus primários, 

é presença permanente e imprescindível para viver os 

opostos e os seus efeitos, as exibições e repressões, 

mas rende-se à dimensão de um ego desperto que 

vai disponibilizando estados de consciência cada vez 

mais amplos e, portanto, mais informações e novas 

opções de atuação. A energia que era despendida na 

repressão de algumas partes fica assim disponível a um 

Eu mais inteiro, consciente e criativo. Trabalhar com as 

partes e integrá-las no todo é a grande qualidade desta 

metodologia transformadora.

Diálogo de Vozes é uma ferramenta de transformação 

interior que permite reconhecer, compreender e integrar 

as diferentes partes do Ser e clarificar conflitos pessoais 

ou relacionais.

https://rutecabrita.wordpress.com/
http://www.revistaprogredir.com/glossaacuterio.html
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