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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 
“An s i e d a d e” co m o  f i o  co n d u to r  d a  m e s m a .

Po d e m o s  d e f i n i r  a  “An s i e d a d e” co m o  u m  e s t a d o  m e nt a l  d e 
a p re e n s ã o  o u  m e d o  q u e  a nte c i p a  u m a  s i t u a ç ã o  d e s a g ra d áve l  o u 
p e r i g o s a  a co m p a n h a d a  d e  s i nto m a s  s o m át i co s  d e  te n s ã o.  E s t a 
p o d e  s e r  m o t i va d a  p o r  p e r i g o s  i nte r n o s  o u  ex te r n o s,  m a i s  o u 
m e n o s  j u s t i f i c áve i s.

A  a n s i e d a d e,  d e nt ro  d e  ce r to s  l i m i te s,  é  n at u ra l  e  ú t i l ,  s e m p re 
q u e  i n c i te  a s  p e s s o a s  n a  p ro c u ra  d e  s o l u çõ e s  p o s i t i va s.

No  e nt a nto  p o d e  to r n a r - s e  u m  e s t a d o  ex a g e ra d o,  f re q u e nte  e 
a s s i m …  p ato l ó g i co.  E s t a  a n s i e d a d e  ex a g e ra d a  p o d e  p rovo c a r 
a l te ra çõ e s  n o  f u n c i o n a m e nto  s a u d áve l  n o  d i a - a - d i a  d a  p e s s o a .

Ao  l o n g o  d a  p re s e nte  e d i ç ã o  i re m o s  co m p re e n d e r  m e l h o r  e s te 
e s t a d o  m e nt a l…  E s p re i te  e… l e i a …

“ U m  p e d a ço  d e  p ã o  co m i d o  e m  p a z  é  m e l h o r  d o  q u e  u m  b a n q u e te 
co m i d o  co m  a n s i e d a d e.”  E s o p o

“A  a n s i e d a d e  é  a  f e r r u g e m  d a  v i d a ;  q ua n d o  s e  a c re s ce n t a m  o s 
f a rd o s  d e  a m a n h ã  a o s  d e  h o j e,  e l e s  s e  to r n a m  i n s u p o r t á ve i s .” 
O g  M a n d i n o

“ To d o  a m a n h ã  te m  d ua s  a l ça s.  Po d e m o s  s e g u rá - l o  co m  a  a l ça  d a 
a n s i e d a d e  o u  co m  a  d a  a l ça  f é.” 
H e n r y  Wa rd  B e e c h e r

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
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notícias breves

Setembro 2018

A Feira Alternativa, 

o maior evento 

nacional de Terapias 

Alternativas, vai rea-

lizar-se de 7 a 9 de 

Setembro no Parque de Jogos 1º de Maio 

no Inatel em Lisboa. Promove a união e 

encontro holístico entre todos os que 

escolhem viver melhor em consciência 

e equilíbrio através de palestras, 

workshops, artesanato entre outras 

As Aulas abertas de 

Yoga, asseguradas 

pela AMA - Associação 

Movimento Aberto, 

vão decorrer todos 

os sábados de Setembro, das 11:00h 

às 12:00h, no Jardim das Portas do Sol, 

prevendo-se uma participação de cerca 

de 1000 participantes de todas as idades, 

respirando a paz e o silêncio da manhã, no 

reencontro de cada um consigo próprio.

Mais informação veja aqui

Este ano, nos dias 14, 

15 e 16 de Setembro, 

o Jardim Botânico Tropical, 

em Belém, será o palco de 

mais um Encontro da Fundação, desta vez 

dedicado ao trabalho, tema polarizador 

que a todos dá que pensar.
 

Mais informação veja aqui

Feira Alternativa – Lisboa

Conferência “O Trabalho dá que pensar”
Lisboa

No dia 8 de 

Setembro, em 

Lisboa (Cais do Sodré), 

Porto (Praça da 

Liberdade) e Faro (Praia de Faro) às 17:00h, 

junte-se à mobilização internacional 

“Rise for Climate” para exigir um mundo 

livre dos combustíveis fósseis, em que as 

pessoas e a justiça social estejam acima 

dos lucros. “Parar o petróleo! Pelo clima, 

justiça e emprego!”.
 

Mais informação veja aqui

Yoga para todos (aula aberta)
Santarém

Marcha Mundial do Clima
Lisboa, Porto e Faro

ofertas e atividades disponíveis.
 

Mais informação veja aqui

http://instr.cm-santarem.pt/index.php/eventos/291-yoga-para-todos-aula-aberta%3Fdate%3D2018-08-11-11-00
https://www.ffms.pt/conferencias/detalhe/2607/o-trabalho-da-que-pensar
http://salvaroclima.pt/
http://feiraalternativa.pt/
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notícias breves

Setembro 2018

Resgate o seu 

poder pessoal 

com este workshop 

criado pela terapeuta 

Rute Calhau e 

pensado para quem pretende aumentar a 

sua autoestima e entrar em contacto com 

a sua essência. Vai realizar-se no dia 29 

de Setembro (Sábado) em Paço de Arcos 

no espaço de Desenvolvimento Pessoal: 

Akademia do Ser.
 

Mais informação veja aqui

Workshop Resgate do Poder Pessoal,
com Rute Calhau

Akademia do Ser, Paço de Arcos

Animação, Concertos, Terapias, 

Workshops, Divulgação de Projetos 

e Venda de Produtos são algumas das 

propostas que a 2ª edição da Feira da 

Diversidade tem para 

oferecer. Vai realizar-se 

no dia 29 de Setembro 

no Jardim Municipal 

de Oeiras com o 

objetivo de valorizar a diversidade.

Mais informação veja aqui

A conferência Woman XXI, Inter-

national Conference on Woman 

and Gender Universe(s) é um momento 

de partilha de reflexões e saberes,  não 

só sobre a Mulher, mas sobre o extenso, 

complexo e ainda pouco explorado, 

Universo do Género. Um encontro informal 

e multidisciplinar que se vai realizar dias 

20 e 21 de Setembro na Fundação Dr. 

António Cupertino de Miranda no Porto.
 

Mais informação veja aqui

Woman XXI, International Conference on 
Woman and Gender Universe(s) – Porto

Feira da Diversidade
Oeiras

Este retiro de fim-de-semana, de 26 

a 28 de Outubro, será totalmente 

acerca dos aspetos mágicos e poderosos 

da intuição, de estar desperto e consciente 

na vida. Foi concebido para aqueles que 

já têm algum conhecimento e experiência 

acerca de como os nossos sentidos 

funcionam e contará com a presença 

de Liesbeth Jusia, 

terapeuta espiritual 

reconhecida inter-

nacionalmente.

Mais informação veja aqui

Retiro “The Magic Power of Intuition” com 
Liesbeth Jusia – Mafra

http://www.akademiadoser.com/resgatedopoderpessoal.html
https://www.feiradadiversidade.pt/
https://woman.eventqualia.net/pt/2018/inicio/
http://www.comunicacaomaiseficaz.com/magic-power-of-intuition/
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crónicas do editor

H oje em dia  passou a  ser  uma das  palavras 

que mais  se  houve.  Passou a  fazer  par te 

do vocabulár io  do nosso dia  a  d ia.  Não de 

uma forma posit iva  ,  pois  o  mal  da  ansiedade 

parece  uma praga que mina e  vai  destruindo 

tudo em seu redor.

Nunca fez  mal  a  n inguém um pouco de 

adrenal ina.  A  questão é  quando o  ex ter ior 

ex ige  de  nós  uma presença totalmente a ler ta 

durante  demasiado tempo.

O corpo recente -se,  a  mente recente -se  e  por 

f im a  a lma não aguenta.

Entramos em colapso com tanta  sol ic i tação…o 

medo surge e  do nada o  pânico  instala-se. 

Perdemos o  control  e  o  mundo passa  a  ser  um 

lugar  assustador,  do  qual  não conseguimos 

fugir.

Uma sociedade ansiosa,  é  uma sociedade 

doente.  Uma sociedade onde as  pessoas  não 

se  sentem seguras  e  fe l izes.  Uma sociedade 

que não abraça  nem dá colo  aos  que dela 

fazem par te.  Uma sociedade saudável  é  aquela 

onde o  S er  é  reconhecido como indiv iduo e  os 

valores  da  sabedor ia,  amor  e  harmonia  são 

aqueles  que prevalecem.  Numa sociedade 

ass im,  não existe  espaço para  a  ansiedade, 

pois  o  indiv iduo sente  que apesar  dos  desaf ios 

que possam surgir,  ex iste  sempre uma rede 

que o  supor ta  e  que o  acompanha.

Num mundo cada vez  mais  l igado pelas 

novas  tecnologias  e  mais  conhecedor  pelo 

acesso  à  informação,  o  S er  está  cada vez  mais 

desconec tado de s i  mesmo e  ass im vulnerável. 

Nessa  fa lta  de  presença,  a  ansiedade ganha 

espaço nesse  vazio.

O que fazer?  Voltar  para  casa…regressar 

ao  S er…conec tar  de  novo com o que 

verdadeiramente é  essencial.

MARIA MELO
LIFE COACH 

PROFESSORA DE MEDITAÇÃO 
www.revistaprogredir.com

mariamelo@revistaprogredir.com
editor@revistaprogredir.com

Ansiedade

http://www.revistaprogredir.com/


Ganhe no facebook da Revista Progredir!

Vencedor Agosto:
Carla Monteiro partilhou a imagem e criou a frase:

“Partilhar ideias e experiências é progredir todos os dias 
mais um pouco.”, e ganhou o livro: “An Explosion of Love - 

The color of All Things Beautiful” de Tigmonk.

Este mês habil i te -se a  ganhar o  Livro:
Os Espíritos da Na ture za

Uma informação universal  para um bem mundial
de R ita  Goldrajch

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.facebook.com/osespiritosdanatureza/
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Uma gravidez livre de ansiedade resulta do equilíbrio 
entre o bem-estar físico e emocional da mulher. 
Conheça os seis fatores que a ajudam a ter uma 

gravidez tranquila. Por Patrícia Lemos

Ansiedade e stress na gravidez: 
o que saber, o que fazer

E m Abril passado, o Retrato da 

Saúde 2018 (uma publicação 

oficial do SNS) traçou-nos um quadro 

pouco animador relativamente 

às questões relacionadas com as 

perturbações de ansiedade no nosso 

país, sugerindo que somos o país da 

Europa com a maior prevalência de 

doenças mentais.

Entre 2011 e 2017, tanto os casos 

de depressão como os de ansiedade 
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terão aumentado cerca de 3 pontos 

percentuais cada, atingindo os 

valores mais altos dos últimos 7 anos 

e a ansiedade é já a 5ª principal causa 

de morbilidade nas mulheres com 

idades compreendidas entre os 15 e 

os 49 anos. 

É nestas faixas etárias que encontra-

mos a maioria das mulheres em idade 

fértil  e fase reprodutiva, e estima-

se que nos países desenvolvidos a 

prevalência das perturbações de 

ansiedade entre as grávidas ronde os 

10-25%. 

Mulheres crónica ou severamente 

ansiosas podem sentir-se emocional-

mente “esmagadas” ou em fadiga 

extrema durante a gestação, com 

tendência a descurar o seu regime 

alimentar, a acusar alterações nos 

padrões de sono, inconsistências nos 

cuidados pré-natais e um maior risco 

de prematuridade e/ou de ter um 

bebé de baixo peso à nascença.

Stress e fatores de ansiedade

Importa, antes de mais, entender a 

diferença entre “stress” e “ansiedade”. 

O stress é a resposta pontual a uma 

pressão sentida, e que provoca - 

entre outras coisas - a l ibertação de 

adrenalina. Em doses saudáveis, i .e. 

pontuais, o stress é útil,  ajudando-

nos a resolver problemas, a encontrar 

respostas, a ser resilientes e a gerir 

a nossa capacidade de adaptação às 

circunstâncias imediatas.

Porém, níveis altos e contínuos de 

adrenalina tendem a provocar o 

aumento de pressão arterial e uma 

série de outros efeitos negativos 

entre os quais se conta a ansiedade 

- uma resposta prolongada e 

desproporcional a um estímulo, 

mesmo quando este ( já) não 

está presente. Esta apreensão 

generalizada (ou medo) do que está 

por vir apresenta, sintomas físicos 

como dificuldades respiratórias, 

Dois principais 
fatores internos 
de ansiedade: a 

“história” de cada 
uma e a relação 

que mantém com 
o seu corpo
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perturbações no sono, tonturas, 

peso ou aperto no peito, ataques de 

pânico, etc.

Podemos dividir os fatores de 

ansiedade na grávida em dois tipos: 

os externos e os internos. Entre os 

primeiros encontramos, por exemplo, 

a logística clínica e a pressão social. 

Atualmente é fácil  ver a gravidez 

tornar-se numa correria: uma 

infindável l ista de coisas para fazer 

e comprar, datas de calendário 

para cumprir,  controlo de peso, etc. 

Com as plataformas de comunicação 

vir tual assistimos também à pressão 

de ter de corresponder a uma 

imagem idealizada e romântica 

desta fase de vida (que pode oscilar 

entre dois espectros: a grávida 

“preparada”, cumpridora de check 

lists e super-informada e a grávida 

“blasé”, despreocupada que passa 

pela gravidez como se nada fosse).

Todas estas solicitações e regras 

externas tendem a ativar sentimentos 

(por vezes subliminares) na grávida 

que estão relacionados com os 

dois principais fatores internos de 

ansiedade: a “história” de cada uma 

e a relação que mantém com o seu 

corpo - uma vez que ambos modelam 

os comportamentos da mulher face à 

gravidez, ao parto e a tudo o que se 

lhes segue.

Por exemplo, uma mulher com pouca 

confiança no seu corpo ou que tenha 

ouvido más histórias de partos 

pode vir a recear o seu (tocofobia); 

outra, com questões ao nível da 

imagem corporal,  pode não gostar 

do seu corpo grávido, sentindo-

se feia ou desajustada, isolando-

se socialmente ou alterando a sua 

relação com a comida; ou, é ainda 

possível que a relação com a sua 

própria mãe se apresente nesta 

fase como um fantasma, levantando 

receios e emoções ambíguas face à 

maternidade.

Estes e outros fatores de índole 

emocional são uma das maiores fontes 

de ansiedade interna e, curiosamente, 

nem sempre estão “visíveis” aos olhos 

da própria grávida. 

Como reduzir a ansiedade na 

gravidez?



SETEMBRO 2018 | REVISTA PROGREDIR | 13

Filosofia de Vida

Uma gravidez livre de ansiedade é 

resultado de um estado de equilíbrio 

entre o bem-estar físico e emocional 

da mulher. Assim, as condições 

essenciais para uma gravidez 

tranquila passam pela gestão de seis 

fatores primários:

1.  Exercício físico - este continua a 

ser uma das melhores formas de gerir 

a resposta bioquímica do corpo em 

termos de ansiedade e apenas 23% 

das grávidas dizer fazer exercício 

diário (cerca de 30 min/dia);

2.  Regime alimentar adequado - sem 

oscilações entre dietas e “comer por 

dois”,  optando-se por um regime 

com bom aporte nutricional para as 

necessidades do corpo;

3.  Estabilidade e suporte emocional 

- equilibrar vida pessoal e trabalho, 

sentir-se apoiada em casa e/ou 

pelo médico que a acompanha; 

reunir,  junto de fontes fidedignas, 

a informação que necessita para 

tomar decisões relativamente à sua 

gravidez, parto e entrada nos meses 

de maternidade;

4.  Criação de estruturas de apoio para 

o pós-parto - muitas vezes descurado, 

o pós-parto pode ser um desafio 

inesperado e fonte de sentimentos 

contraditórios, fadiga e ansiedade, 

sobretudo quando a mulher não tem 

em seu redor uma rede de apoio 

logístico e emocional;

5.  “Me time” - tempo para cuidar de si 

enquanto mulher, e não só enquanto 

mulher grávida/futura mãe. Fazer 

coisas por si e por prazer. 

6.  Endereçar fatores internos - 

a gravidez é, se quisermos, um 

convite a um mergulho no nosso 

interior. Com ela, podem vir ao 

de cima sentimentos de dúvida, 

incapacidade ou desadequação, e 

medos adormecidos. Estes devem 

ser identificados e devidamente 

trabalhados (com ajuda profissional, 

se necessário) para que não se tornem 

numa fonte silenciosa de ansiedade.

PATRÍCIA LEMOS
HIPNOTERAPEUTA E EDUCADORA DE 

SAÚDE MENSTRUAL E FERTILIDADE
www.circuloperfeito.com

patricia@circuloperfeito.com

https://www.circuloperfeito.com/


Saúde
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O Cérebro e a Ansiedade
O seu cérebro reage da mesma forma a ambas as 

situações, avistar um leão feroz e ter uma reunião 
difícil que lhe pode custar o seu emprego. A ansiedade 

instala-se! Saiba como agir! Por Ana Guimarães

O seu chefe comunica-lhe que 

precisa de reunir consigo a sós, 

daí a alguns dias.

O seu coração dispara. Este trimestre 

os seus objetivos estão muito aquém 

do esperado, apesar do seu trabalho 

e dedicação. Aquele mega projeto 

afinal está parado e arruinou os seus 

números.

O que será que ele quer?

 A respiração acelera, sente falta de ar, 

o seu estômago deu um nó e aquela 

sensação de apreensão (ou mesmo 

medo) alastra-se rapidamente.
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É oficial:  A ANSIEDADE ESTÁ 

INSTALADA!

O que é a ansiedade?

A “central de alarme” do seu cérebro 

(a amígdala) detetou uma potencial 

ameaça ao seu status profissional e 

à sua estabilidade financeira, que 

atualmente interpretamos como os 

nossos passados interpretariam a 

aproximação de um leão feroz: run 

for your life!

São despoletados os mecanismos 

para o dotar das capacidades físicas 

necessárias para sobreviver (lutando 

ou fugindo, daí o nome de resposta 

fight-or-flight). 

Atualmente as ameaças são outras 

mas os mecanismos para lhes fazer 

face são os mesmos. O seu organismo 

reage como se tivesse que dar o sprint 

da sua vida para fugir de um animal 

selvagem ou enfrentá-lo e arriscar-se 

numa luta.

A libertação de cortisol (uma hormona 

de stress) provoca a aceleração do 

ritmo cardíaco, o aumento da tensão 

arterial e dos níveis de glicose e 

gorduras no sangue. Também suprime 

o sistema imunitário: a sua saúde 

está mesmo mais frágil.  Os sistemas 

digestivo e reprodutor são preteridos 

( já que não são essenciais para a 

sobrevivência):  as digestões  tornam-

se difíceis (ou páram!) e não lhe 

apetece mesmo nada ter uma noite 

romântica com a sua cara-metade.

O objetivo? Disponibilizar energia 

extra necessária a uma reação muscular 

enérgica, decisiva para aumentar as 

hipóteses de sobrevivência. 

https://saoluz.com/
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A libertação de adrenalina e 

noradrenalina no cérebro visa facilitar 

a reação física imediata: está na 

iminência de uma atividade muscular 

violenta.

Tem dificuldade em concentrar-se no 

trabalho? Passou o resto do dia com a 

sensação de que havia sempre alguém 

a observá-lo como se soubesse o que 

se avizinhava para si,  por isso está em 

estado de alerta máximo? Monitoriza 

o ambiente incessantemente em 

busca de ameaças que parecem surgir 

a todo o momento e de qualquer 

direção?

A sua amígdala está hiper-sensível e 

hiper-reativa. O perigo espreita de 

todos os lados e isso faz com que 

a sua cabeça dispare antecipando 

todos os possíveis cenários adversos.

Raciocinar com clareza é uma 

missão desafiante: os seus recursos 

cognitivos são bloqueados. Afinal de 

contas, não é para pensar! É para fugir 

ou lutar!  As funções mentais mais 

complexas são “recentes” em termos 

evolucionários e por isso, mais lentas.

Os dias até à reunião foram um 

verdadeiro inferno!

Esteve em estado de ansiedade 

permanente! E a resposta fight-or-

flight deveria ser temporária: a sua 

ativação contínua é altamente nociva 

para a saúde. O seu cérebro focou-se 

num estado de vigilância constante 

em busca de potenciais ameaças 

(reais ou imaginárias!).

Chega o dia da reunião com o seu 

chefe. O cansaço e o desgaste têm 

sido brutais.

A princípio nem consegue 

compreendê-lo. Faz um esforço para 

se focar e.. .  Afinal o seu chefe está 

preocupado consigo ecom o seu nível 

de motivação por causa do volte-face 

A ansiedade é 
uma resposta 

humana natural. 
Não se foque em 
suprimi-la: isso 
será impossível!

O “segredo” é 
aprender a geri-
la de forma mais 

eficaz!
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naquele projeto tão importante! 

Até se disponibilizou para ajudar a 

desbloqueá-lo!

Que dias infernais! E afinal tudo se 

passou apenas na sua cabeça!

Como poderia ter evitado todo 

este desgaste desnecessário?

A utilização de TÉCNICAS DE 

RELAXAMENTO ajudam-no a abreviar 

um estado de ansiedade que já se 

instalou ou a mitigá-lo se o detetar 

enquanto está a formar-se.

1. Respiração Consciente

Inspire durante 4 segundos e sustenha 

a respiração durante 4 segundos.

Expire durante 4 segundos e sustenha 

a respiração durante 4 segundos. 

Foque-se na sensação de respirar de 

forma consciente. Repita o tempo 

que for necessário até se sentir mais 

relaxado. 

2. Visualização

Imagine que está num ambiente 

relaxante e detalhe a sua visualização 

o mais possível.

Se estiver numa praia, procure sentir 

se está calor, se há huvens no céu, se 

o mar está calmo ou revolto, etc.

Objetivo: focar o cérebro na definição 

desses detalhes e afastar a sua mente 

dos motivos que despoletaram a 

ansiedade.

3. Música

Ouvir música relaxante ajudará a 

afastar a sua mente da ansiedade, 

estimulando um fluxo mais equilibrado 

de pensamentos construtivos e 

promovendo descontração e bem-

estar.

https://www.espsial.com/
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4. Exercício

Tem um efeito semelhante ao da música 

mas com benefícios neurológicos: 

as endorfinas libertadas no cérebro 

durante o exercício farão com que se 

sinta mais feliz,  ajudando a conter a 

ansiedade.

5. Meditação

Ajudam a estar de forma mindful no 

momento presente, a acalmar a mente 

e a desmobilizar os pensamentos 

errantes que levam à ansiedade e ao 

stress. 

MUITO IMPORTANTE:MUDE A FORMA 

COMO VIVE OS SEUS TRIGGERS DE 

ANSIEDADE!

1. Questione os pensamentos de 

ansiedade

Que outro objetivo poderá ter esta 

convocatória do seu chefe?

De que outra forma poderia ver esta 

situação?

Que perspetiva diferente poderia 

mudar a forma como se está a sentir?

2. Aceite o potencial resultado 

positivo

Não é verdade que esta convocatória 

pode ter um significado 

completamente diferente do que está 

a supor?

Não será possível que o seu chefe 

esteja a convocá-lo para o apreciar 

pela sua dedicação naquele projeto 

importante?

A ansiedade é uma resposta humana 

natural.  Não se foque em suprimi-la: 

isso será impossível!

O “segredo” é aprender a geri-la de 

forma mais eficaz!

ANA GUIMARÃES
NEUROCOACH, SPEAKER, TRAINER

NEUROCOACHING PARA COACHES, 
GESTORES E LÍDERES

www.anaguimaraes.pt
coach@anaguimaraes.pt

A utilização 
de técnicas de 

relaxamento 
ajudam-no a 
abreviar um 

estado de 
ansiedade que 
já se instalou

https://anaguimaraes.pt/
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Ansiedade nos Relacionamentos
A ansiedade é  uma emoção normal,  associada à 
insegurança e  medo,  mas  que nas  quantidades 
cer tas,  tem a  função de acelerar  a  busca  pelo 
cresc imento pessoal  e  prof iss ional  não só  nos 

re lac ionamentos  mas também na v ida.
Por Ar tur Gomes

Vamos começar por dividir este 

artigo clarificando os dois termos 

que lhe dão nome: “Ansiedade” e 

“Relacionamentos”

Para que fique claro, a ansiedade pode 

existir nos mais diversos tipos de 

relacionamentos, sejam eles amorosos, 

de amizade, familiares ou profissionais 

e as suas causas são normalmente 

associadas à insegurança e ao medo 

(emoção extremamente importante 

e poderosa que permite saber como 

reagir quando há algo hostil à volta).
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O que significada ansiedade?

Desde a proposta de qualquer ação 

ou acontecimento até à sua realização 

ou resultado, as pessoas vivem um 

intervalo de espera, de expetativa. Este  

esperar ou ansiar, que é perfeitamente 

normal no nosso dia-a-dia, pode no 

entanto levar à perturbação do espírito 

causada pela incerteza, originando a 

possibilidade de aflição, angústia ou 

ansiedade patológica.

Nos relacionamentos, o problema 

da ansiedade acontece quando esta 

emoção é acionada incessantemente, 

levando o organismo a entrar em 

colapso, porque quando a pessoa 

sofre de ansiedade ao sentir qualquer 

contratempo trata-o no seu cérebro 

como se fosse uma catástrofe.

Na sociedade em que vivemos, em que 

nos relacionamos cada vez com mais 

pessoas e em que tudo acontece a uma 

velocidade frenética, o terreno é fértil 

para a existência de uma ansiedade 

patológica: “Ainda não me ligaram”; 

“Liguei e ninguém atendeu”; “Enviei 

mensagem que não foi imediatamente 

respondida”; “Continuo à espera 

daquela mensagem/e-mail que não 

chega”; “O pagamento ainda não foi 

feito”. Algum destes comentários lhe 

parece familiar? Que atire a primeira 

pedra quem nunca ficou agarrado ao 

telemóvel à espera da resposta depois 

de visto o sinalzinho de “lido” do 

Whatsapp ou com aquela interminável 

mensagem de “Escrevendo”.

Agora esperamos tudo num milésimo 

de segundo, e se a reação da pessoa 

ao que acabamos de lhe dizer não 

é a esperada, a auto-estrada dos 

pensamentos negativos fica aberta 

com via verde.

Este 
relacionamento 
vale (mesmo) a 

pena salvar?
Está disposto(a) 
a mudar mesmo 

que a outra 
pessoa não 

mude? Está a 
amar-se a si 

mesmo(a)mais 
que ao outro(a)? 
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Mas não importa a época: imprevistos 

indesejados e situações negativas 

vão sempre existir, logo a ansiedade 

natural irá sempre existir, inclusive 

na antecipação de momentos que 

consideramos felizes, como o primeiro 

dia no novo trabalho, o dia do 

casamento, do nascimento do nosso 

filho/a, etc.

Quando a ansiedade é normal e 

quando passa a ser uma doença? 

A ansiedade é uma emoção normal, 

e que nas quantidades certas, tem 

a função de acelerar a busca pelo 

crescimento pessoal e profissional, ou 

seja, nem sempre a ansiedade é um 

quadro clínico. A ansiedade é também 

um recurso biológico necessário e uma 

reação natural do corpo para se agir 

perante ameaças reais, uma vez que o 

problema é encarado antecipadamente.

O problema acontece quando algo se 

torna uma preocupação excessiva e 

a  mente fica repleta de pensamentos 

negativos. Esses pensamentos que 

dominam a mente, tornam praticamente 

impossível agir de maneira eficaz, 

atrapalhando a rotina, o trabalho, a 

motivação, concentração, vida pessoal, 

relaxamento e até as noites de sono e 

isso provoca o estado patológico.

Nos relacionamentos a ansiedade leva 

as pessoas a ficarem cada vez mais 

tóxicas conduzindo ao seu contínuo 

afastamento. Quanto mais isolada a 

pessoa se sente, mais insegura ficando 

assim ainda mais difícil debelar o 

problema, gerando mais ansiedade 

numa próxima relação.
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O que fazer?

Existem algumas dicas saudáveis que 

deve começar a por em prática:

a) Pense positivo: Quem sofre 

de ansiedade normalmente tem 

pensamentos negativos que invadem 

a mente sem aviso. Se ainda precisa 

de se preocupar, escolha um horário 

para as preocupações e ofereça a 

si mesmo alguns minutos para se 

preocupar. Mas apenas o faça nesses 

minutos, e procure reduzir esse 

período diariamente.

b) Viva no presente: não fique à 

espera do que a vida tem para lhe 

oferecer por mais que acredite na lei 

da atração. 

c) Esteja em atenção plena tanto 

quanto possível. Aprenda a estar 

consigo mesmo(a) e usufrua do 

silêncio. 

d)  Aprenda a respirar e relaxar: 

separe um tempo do seu dia e 

dedique-o somente a si. Procure 

descansar e dormir tranquilamente.

e) Medite, faça yoga ou outro tipo de 

exercício físico: nada melhor do que 

http://www.akademiadoser.com/mesa-radionica-rede-cristalina.html
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exercitar-se para se livrar de todas as 

energias e pensamentos  negativos 

que antes povoavam a sua mente. 

Ao fazer exercício liberta dopamina 

(molécula da motivação ou hormona 

do prazer).

f ) Organize seu trabalho: Se o 

excesso de trabalho é uma realidade: 

pare, respire e “keep calm”. Procure 

organizar as suas prioridades. Saiba 

fazer pausas

g) Tenha uma vida além do trabalho: 

se você sai do trabalho, mas o trabalho 

não sai da sua cabeça, procure ajuda.

h)Encontre um propósito. Um 

processo de Coaching pode ser de 

extrema utilidade para encontrar as 

respostas que procura dentro de si e 

ajudar a viver de forma plena e atingir 

todo o seu potencial. 

Se se encontra num estado de 

ansiedade mais avançado, procure 

ajuda especializada de profissionais 

como psicólogos, psiquiatras ou 

psicanalistas. 

Qualquer que seja o relacionamento 

que lhe provoca ansiedade, faça a si 

mesmo(a) estas perguntas: 

Este relacionamento vale (mesmo) a 

pena salvar? Está disposto (a) a mudar 

mesmo que a outra pessoa não mude?

Está a amar-se a si mesmo (a) mais que 

ao outro (a)?

ARTUR GOMES
MASTER COACH,  HIPNOTERAPEUTA 

E TRAINER NO ICL – INSTITUTO DE 
COACHING E LINGUISTICA

www.criscarvalho.com
artur@criscarvalho.com

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

http://criscarvalho.com/
https://www.susanamilheirosilva.com/
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A Intuição no dia a dia

Liesbeth Jusia  fala aos leitores da Revista Progredir 
sobre as suas capacidades naturais de cura tradicional e 
mediúnica. E como para ela a meduinidade é acima de 
tudo, ter uma consciência desperta, desenvolvimento 

pessoal e espiritual para usar as nossas faculdades mais 
elevadas. 

Texto Por Revista Progredir
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meus pais repentinamente (finalmente) 

e vivi com o meu primeiro companheiro 

durante 11 anos. Trabalhei a tempo 

inteiro, estudei à noite e consegui a 

minha graduação em Direito. Durante 

esse período o meu pai perseguiu e 

ameaçou-me durante anos até ao ponto 

em que tive que pedir proteção policial 

no dia do meu aniversário em 1992. Não 

aconteceu nada mas, por mais estranho 

que pareça, assim que tudo isto terminou 

a minha sensibilidade ficou muito mais 

forte (provavelmente porque o meu 

pai deixou de me perseguir e a minha 

vida finalmente ficou mais tranquila e 

sem tensão) mas não a usei, a não ser 

na minha vida particular e pessoal. 

Para mim foi sempre uma outra – mais 

profunda e verdadeira – maneira de 

conexão com as pessoas. Para mim é 

algo natural, uma forma de vida. 

Em 2000 terminei o meu relacionamento 

e isso, de certa forma, também marcou 

um período de mudança para mim. 

Tornei-me muito mais interessada pela 

espiritualidade, queria conhecer mais 

acerca do que já tinha experienciado 

Progredir: Liesbeth Jusia, para os 

leitores que não a conhecem, quatro 

palavras que a definem como pessoa?

Liesbeth Jusia: Carinhosa, generosa, 

perseverante e destemida.

Progredir: Fale-nos um pouco do seu 

percurso de vida?

Liesbeth Jusia: Nasci em Amesterdão 

em 1967 e tenho sangue misto, do meu 

pai oriundo do Suriname – os meus avós 

vieram da Índia para o Suriname como 

trabalhadores contratados – e a minha 

mãe holandesa. Não tive uma infância 

muito feliz. O meu pai não era a pessoa 

mais agradável. Para o dizer de uma 

forma rápida, ele era bastante agressivo 

e abusivo, verbal e fisicamente. Estava 

sempre atenta em relação aos seus 

humores e comportamentos. Desde os 

meus 11 anos que tive que ajudar na 

cafetaria que os meus pais tinham e 

durante esse período conheci muitas 

pessoas: pessoas de todo o mundo e 

pessoas do meu bairro com origens 

muito diferentes. Isso com certeza 

também me moldou e aumentou ainda 

mais minha sensibilidade e intuição. 

Quando tinha 20 anos deixei a casa dos 

O medo prende 
e paralisa-nos
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quase dois anos. Depois da sua morte, 

todo o tipo de coisas começaram a 

acontecer à minha volta e na minha 

casa: objetos eram movidos, durante o 

primeiro ano as luzes piscavam vezes 

incontáveis ou fundiam-se com um 

estrondo, eu sentia frio no quarto e à 

noite – de forma estranha mas também 

maravilhosa – as coisas aconteciam. 

Conseguia sentir o cheiro da sua loção 

para a barba. Podia sentir como ele 

acariciava o meu rosto e os sons vinham 

de uma coluna – desligada – que eu lhe 

tinha oferecido no aniversário, um mês 

antes da sua morte.

No mesmo ano em que o Ben morreu, 

três outras pessoas próximas de mim 

morreram: a minha avó, uma colega 

e um amigo do meu pai. Isto teve de 

facto um grande efeito em mim, a 

minha clarividência aumentou e eu 

queria saber mais sobre isso. Então fui 

a uma conceituada médium holandesa 

que não só me fez uma maravilhosa 

leitura sobre o Ben como sentiu coisas 

acerca de mim e recomendou para 

que fizesse formação com vista ao 

meu desenvolvimento mediúnico. 

Eventualmente foi isto que acabou por 

me levar ao Arthur Findlay College in 

durante anos, as coisas que sentia e 

já sabia ou via em premonições. Um 

amigo deu-me uma caixa com alguns 

livros, todos romances, excepto um. 

E esse livro foi o que realmente me 

tocou pois descreveu tantas coisas que 

eu já vinha experienciando há anos. 

Desde essa altura, comecei a ler mais 

e enquanto trabalhava como advogada 

numa empresa. 

Em 2002, conheci o Ben, no começo 

tivemos uma relação profissional 

(eu trabalhava como advogada na 

sua empresa) depois de ter saído, 

continuámos a manter o contacto 

e acabámos por entrar num 

relacionamento. Nós estávamos – 

e continuamos a estar – realmente 

conectados num nível diferente, uma 

conexão de amor muito forte. Mesmo 

sabendo sobre o seu passado e as 

suas tendências suicidas, ainda assim 

acabámos por nos envolver num 

relacionamento sério.

No primeiro ano parecia que ele estava 

lidando bem com as coisas mas tudo 

começou a mudar em 2005. Ele ficou 

novamente deprimido e cometeu 

suicídio em 2006. Vivíamos juntos há 
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Stansted em 2007, um local maravilhoso 

que desde então tenho visitado quase 

todos os anos para continuar o meu 

desenvolvimento não só mediúnico 

mas principalmente pessoal. Tenho a 

certeza que quase tudo o que tenho 

experienciado na minha vida até ao 

momento, teve e continua a ter uma 

tremenda influência na pessoa que me 

tornei e que quero transmitir. Desde que 

era jovem, sempre tive a sensação de 

que algo maior, um poder ou uma força 

vital me ajudava a seguir em frente. 

Esta força vital é forte em todos nós 

porém, às vezes, há algumas situações 

que afectam o nosso poder ou algo 

mais, mas somos nós que permitimos 

que isso aconteça.

Progredir: Na sua opinião todos 

temos capacidades intuitivas e 

mediunicas?

Liesbeth Jusia: A intuição é parte da 

nossa natureza e do nosso ser. É uma 

pena que não estejamos a ser ensinados 

a utilizar e confiar nessa parte de 

nós mesmos logo desde o inicio das 

nossas vidas pois isso realmente não 

só nos ajudaria como nos orientaria. 

Uma vez que crescemos, vamos para 

a escola, começamos a trabalhar e 

por aí fora, a maioria das pessoas 

são então ensinadas a manterem-se 

dentro do que é o padrão do “senso 

comum”. A forma como usamos o que 

nos foi dado à nascença é da nossa 



28 | REVISTA PROGREDIR | SETEMBRO 2018

Entrevista

ilimitada de amor, apoio, orientação 

e conhecimento. Esta disponibilidade 

para essa totalidade, tem tudo a ver 

com abrir a porta para mensagens e 

informações vindas desta grande fonte, 

somente para que possamos viver uma 

vida melhor, mais feliz e gratificante. 

A verdadeira mediunidade é sobre o 

aperfeiçoamento pessoal para trazer 

cura às pessoas de ambos os lados.

Progredir: O que a motiva nesta área 

de trabalho?

Liesbeth Jusia: Eu faço este trabalho 

há mais de uma década e é maravilhoso 

ver as pessoas obtendo tomadas de 

consciência, certezas, confiança ou 

autoconfiança apenas por se concentrar 

em si mesmas por momentos, por 

vezes até mesmo em apenas alguns 

minutos. Tudo o que faço tem a ver 

com consciencialização, capacitação 

e cura para ajudar as pessoas a terem 

um sentido maior delas mesmas, 

compreenderem melhor quem são, a 

sua sensibilidade e intuição e como 

podem confiar mais nos seus sentidos. 

Ao aumentarem a sua consciência é 

mais fácil encontrar o equilíbrio no 

corpo, mente e espírito. Também ajuda 

responsabilidade e tem a ver com a 

nossa “maquilhagem” ou indumentária 

pessoal (fisiologia, estilo, de vida, etc), 

nível de consciência e como queremos 

desenvolver-nos. Mas primeiro, tem 

que haver o reconhecimento que temos 

intuição, a nossa antena pessoal e isso 

é algo absolutamente natural. Não há 

nada de sobrenatural ou assustador 

nisso.

Quanto às habilidades mediúnicas: os 

médiuns nascem assim, o que significa 

que eles já têm uma certa condição 

dentro deles que lhes permite ir além 

de si mesmos e entrar neste mundo 

grandioso de consciência, onde não só 

podem captar a essência das pessoas 

que já partiram, mas também adquirir 

conhecimento de muito mais coisas. 

Um médium é literalmente um canal 

receptor e para fazer isso tem que 

ter a capacidade de se desligar 

completamente do seu “Eu”. Porque 

só nessa altura estará pronto para se 

conectar de mente aberta e percepcionar 

tudo o que recebe de uma forma mais 

objetiva. Se se atrever a olhar para além 

do mundo físico e material, o espírito irá 

‘vaguear’ e se conectar com uma fonte 
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a se focarem muito mais no seu mundo 

interior. Uma vez que continuem 

fazendo isto, serão cada vez menos 

afectadas pelo mundo exterior.

Progredir: O que podem as pessoas 

encontrar nas suas sessões e 

workshops?

Liesbeth Jusia: Eu sinto que tudo o 

que eu faço deve ser ajudar as pessoas 

a encontrarem a sua maneira única de 

voltar (regressar) ao seu próprio poder, 

ajudando-as a seguir em frente. Eu não 

sou a única a dizer-lhes o que fazerem, 

porque sem sequer há um “formato”, 

técnica ou outras coisas. Somos todos 

almas únicas! Cada um de nós tem uma 

“maquilhagem” pessoal e uma forma de 

viver a sua vida.

Nas minhas sessões privadas, eu uso a 

minha claricognição para explorar a sua 

essência e energia e assim descrever 

como tem sido a sua vida até então, o 

seu potencial e propósito.

Em workshops eu uso vários – não 

muito comuns – exercícios de forma 

a permitir às pessoas terem várias 

experiências para que assim possam 

ficar mais conscientes de si próprias (em 

corpo mente e espírito), experienciem 

como é que funcionam os seus sentidos 

e aprendam a confiar mais nelas a 

partir de dentro. Também trazermos 

ao de cima uma maior compreensão 

do Eu e como somos governados por 

leis naturais. Estamos conectados e a 

forma como a nossa consciência está 

conectada com todas as coisas e todas 

as pessoas, é parte dessas leis naturais.

Progredir: Qual o seu Lema de Vida?

Liesbeth Jusia: Confiança e Rendição!

Progredir: O tema deste mês da 

Revista Progredir é “Ansiedade”. 
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Na sua opinião como pode a nossa 

intuição ser uma ferramenta  para 

lidarmos com a ansiedade?

Liesbeth Jusia: Uma vez que aprenda a 

confiar em si mesmo (porque ninguém 

se conhece melhor do que você, pense 

nisso como in-tuição em que você é 

o seu próprio professor), encontrará 

mais paz e equilíbrio. Ansiedade tem 

a ver com o medo (sob muitas formas 

e situações) e não sabendo o que vai 

acontecer a seguir impede muitas 

pessoas de viverem a vida no seu 

máximo potencial. Para ser sincera, 

nós não temos certezas, excepto para 

os impostos e a morte, tudo o resto 

continua em aberto. Mesmo que esteja 

sendo planeado com antecedência. 

O medo prende e paralisa-nos. Para 

alguns, uma situação pode ser uma zona 

de conforto mas eu sempre penso que 

as zonas de conforto são na verdade 

prisões. Não há nada de confortável 

nisso: ele vai-nos deter, limitar e impedir 

que sejamos nós mesmos. Como 

disse anteriormente, aumentando a 

consciência e indo para além do físico 

e do material, é mais fácil encontrar 

equilíbrio no corpo, mente e espírito, 

e também ajuda a nos concentrarmos 

muito mais no mundo interior. Uma vez 

que que continuemos fazendo isso, o 

mundo exterior irá afectar-nos menos 

e nos sentiremos mais fortes, mais 

resilientes, mais confiantes e, acima de 

tudo, com uma sensação de liberdade e 

independência, porque permanecemos 

no nosso próprio poder. Estou ciente 

que isto faz com que pareça fácil 

mas não é. Exige uma séria reflexão 

pessoal, foco e compromisso para ter 

uma visão honesta de nós mesmos. 

Clique aqui e  veja a entrevista 

completa com LIESBETH JUSIA no 

site da PROGREDIR !

https://www.liesbethjusia.nl/
http://www.revistaprogredir.com/liesbeth-jusia.html
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O dinheiro provoca-lhe Ansiedade?

Como em qualquer relação, a nossa relação com o dinheiro pode 
ser uma grande fonte de stress e ansiedade quando não é bem 
gerida – especialmente quando o que alimenta o nosso stress e 
ansiedade resulta de medos reais ou imaginários. Já alguma vez 

se sentiu ansioso relativamente a questões financeiras? 
Por David Rodrigues

Hoje em dia é muito comum as 

pessoas sentirem-se ansiosas e 

stressadas com as questões financeiras. 

Se faz parte deste grupo, tem uma 

grande equipa consigo, mas se calhar 

nunca teve oportunidade para reflectir 

sobre isso ou encontrar uma forma que 

o ajudasse a libertar-se dessas tensões 

que lhe diminuem a capacidade de 

criar abundância ou de desfrutar da 

mesma.

Sabe tão bem como eu, que vivemos 

tempos de incerteza financeira:  
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familiares mais directos falavam ou 

sentiam stress financeiro, fosse pelas 

despesas extra de uma criança que vai 

nascer, porque eram mal remunerados, 

porque se queixavam do estado do 

país ou do governo, eles emitiram 

durante o seu período de gestação 

energias, pensamentos e emoções 

negativas relativamente ao dinheiro. 

Bom, este é o início, mas não tem que o 

definir na sua relação com o dinheiro, 

mas pergunte-se o que é que ouvia 

em casa relativamente ao dinheiro? 

Como é que foram as experiências dos 

seus pais na relação com o dinheiro? 

Tinham uma relação tranquila, 

harmoniosa, fluída com o dinheiro? Ou 

às vezes queixavam-se, talvez tenham 

discutido por questões financeiras? 

Que crenças lhe transmitiram? Viviam 

stressados com o dinheiro? Bom então 

aqui tem mais alguns anos de um sentir 

específico que foi absorvido pela 

sua personalidade e pelo seu eu. E à 

medida que foi crescendo, tornando-

se jovem e adulto, qual a realidade que 

observou das pessoas que o rodeavam? 

Amigos, familiares? Dão-se bem com 

o dinheiro? Ora, tudo isto contribuiu 

decisivamente para a sua relação com 

o dinheiro e a abundância, pode não 

o desemprego, as crises, as contas 

para pagar, as despesas inesperadas, 

o stress no trabalho fazem com que 

hoje vivamos tanto pessoal como 

coletivamente envolvidos numa 

sociedade numérica e financeira que 

nos faz sentir: 1 – temos que perseguir 

todas as formas possíveis de ganhar 

dinheiro e 2 – o dinheiro nunca é 

suficiente para ficar tranquilo.

Mas porque vivemos assim? Será o 

dinheiro o mais importante da nossa 

vida? Será que temos uma relação 

sincera, real e ajustada com o dinheiro? 

Vamos então ver 2 dimensões da 

relação com o dinheiro, a relação 

pessoal e íntima (sim íntima) e o 

contexto exterior à nossa volta.

A nossa relação com o dinheiro 

começa na barriga da nossa mãe. 

Enquanto bebés que se desenvolvem, 

todos nós já temos uma consciência 

e capacidade de sentir e ouvir o 

mundo que nos rodeia, não só o intra-

uterino como o exterior. As vibrações 

energéticas que acontecem no dia-

a-dia não são isoladas pelo líquido 

amniótico ou pela placenta. Então 

isto significa que se os seus pais ou 
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vida, quer seja demasiado desprendido 

ou agarrado ao dinheiro (ainda que 

inconscientemente) precisa de fazer 

AGORA um exercício de honestidade 

consigo próprio, respondendo a esta 

pergunta: Como é que é hoje a minha 

relação com o dinheiro e a abundância?

Além das nossas próprias crenças, 

emoções, pensamentos e atitudes 

desenvolvidas ao longo de várias 

décadas que construíram a nossa 

personalidade financeira e que na 

maioria das vezes não corresponde 

o ter definido totalmente, pois tem 

liberdade interior, mas condicionou 

as suas crenças e a relação que 

desenvolveu com o dinheiro.

Chegamos então ao dia de hoje! Como 

é a sua relação com o dinheiro? Quando 

pensa em dinheiro qual é o sentimento 

que lhe desperta?

 

Alguma vez se sentiu preocupado? 

Alguma vez se sentiu a gastar mais 

do que devia? Gosta de comprar e 

acumular coisas? E de acumular sempre 

mais e mais dinheiro (mesmo que não 

seja muito) porque um dia pode ser 

preciso? É possessivo relativamente ao 

dinheiro, controlando tudo e todos? Já 

mentiu sobre onde gastou dinheiro ou 

sobre quanto ganha?

Se respondeu que sim a alguma 

destas questões, provavelmente tem 

uma relação de desequilíbrio com o 

dinheiro, que lhe gera ansiedade ou 

stress. O que afeta a sua qualidade 

de vida e auto-estima. Provavelmente 

é o dinheiro que o controla e não é 

você que controla a sua relação com 

o dinheiro. Esta é de facto uma das 

relações mais íntimas que terá na sua 
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à nossa verdadeira essência, há 

um ambiente externo que interage 

connosco e que pode desencadear 

ansiedade financeira. São exemplos 

disso eventos com impacto negativo 

como uma crise económica, flutuações 

na bolsa ou nas taxas de juro, a perda de 

emprego, um divórcio ou gastos extra 

com a saúde. No entanto, esta ansiedade 

financeira pode ser desencadeada 

por eventos com impacto positivo na 

nossa vida, como o nascimento de um 

filho, um casamento ou um mestrado 

na universidade. Mesmo quando as 

nossas vidas estão estáveis, muitos 

de nós sofremos de uma ansiedade 

subjacente a mantermo-nos dentro do 

orçamento ou poupar para a reforma.

Tal como a própria economia, a nossa 

ansiedade também vai oscilando, ao 

longo do tempo, mas não temos que 

estar à mercê dela.

O que pode fazer para criar uma relação 

de maior equilíbrio com o dinheiro e 

a abundância e dizer adeus ao stress 

financeiro:

1. Conecte-se consigo próprio. 

Abra mão de uns minutos, horas ou 

dias para fazer o encontro com a sua 

essência, despida dos medos da sua 

personalidade, das crenças limitativas 

que acumulou, das emoções reprimidas 

ou dominadoras que inflamam a 

sua relação financeira, para ver 

claramente e de forma segura qual é a 

sua essência e como é que se relaciona 

com a abundância. Isto dar-lhe-á a 

consciência necessária para sentir, 

ver e compreender a sua realidade 

financeira. Ter a consciência por si só, 

pode não resolver todos os problemas, 

mas é um passo fundamental. Seja 

numa meditação sozinha, em grupo, 

numa sessão de coaching, numa 

terapia energética, num retiro, num 

passeio pela natureza, na leitura de 

um livro, procure o seu momento e 

ganhe tempo, saúde e dinheiro.

2. Defina o seu caminho. Com 

as aprendizagens da sua conexão e 

da tomada de consciência, defina 

quais são os seus objetivos e meios 

de trabalho interior para alcançar a 

Como é que é hoje 
a minha relação 

com o dinheiro e a 
abundância?
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liberdade financeira (interior). Não 

obstante o que definir em seguida 

ficam algumas pistas ou orientações 

que podem ajudar de uma forma geral.

3. Conheça os seus números. Quanto 

ganha, quando gasta. Faça um 

orçamento e viva dentro dele. Nem 

imagina a quantidade de pessoas 

que nunca fez um orçamento ou não 

usa. Isto dar-lhe-á maior segurança e 

conforto. Acalma a mente e coloca-a em 

controlo. Não abuse, desse controlo, 

senão tornar-se-á fanática do controlo 

e é novamente o dinheiro que lhe leva 

a melhor.

4. Pague-se 1º todos os meses de 

forma automática! Pagar-se é dizer 

que se importa consigo hoje e amanhã. 

Auto-valorização, respeito próprio, 

merecimento, planeamento. Defina 

um valor de poupança mensal (podem 

ser 5€ ou 1% do que ganha ou 20% 

depende do que for possível, pode 

depois no futuro aumentar). Faça-o 

de forma automática para não se ter 

que preocupar com isso e também 

para poupar antes de gastar. Se tiver 

um orçamento, uma das rubricas será 

a Poupança.

5. Seja Grato. A gratidão é algo que 

pode ou não ter aprendido quando era 

mais novo, mas é muito importante para 

evitar o stress e a ansiedade relativa 

ao dinheiro. Quando somos gratos 

pelo que temos, é menos provável 

que desejemos mais. Ao remover o 

desejo por mais recursos, é menos 

provável que gastemos com compras 

por impulso, o que por sua vez, pode-

nos ajudar a evitar o desperdício do 

dinheiro nas nossas contas bancárias 

e gastos excessivos com cartões de 

crédito. Ser grato pelo que você já 

tem leva à alegria. A gratidão tem 

uma força imensa, pois além de evitar 

esses gastos desnecessários, traz-nos 

uma sensação de abundância que se 

acaba por manifestar na nossa vida. As 

pessoas que não praticam a gratidão 

vêem o dinheiro como o objetivo, o 

que se torna num ciclo interminável de 

querer mais e nunca se sentir o “mais” 

como suficiente. O dinheiro não é o 

objectivo, é apenas um dos meios.

http://www.moneylife.com.pt/
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Ansiedade, 
da inquietação ao medo. 

O que fazer?
“Hoje senti-me mal numa reunião. Tinha uma apresentação 
para fazer e não fui capaz (silêncio) comecei a transpirar, a 

tremer, a sentir-me indisposta. Queria falar e as palavras não 
saíam, que vergonha.” Por Maria Farinha

“A Rita (nome fictício) chegou 

atrasada à sessão. Vinha cabisbaixa, 

com um semblante carregado e sem 

qualquer espécie de sorriso. Entrou, 

sentou-se, ficou em silêncio por uns 

minutos e depois disse quase num 

sussurro: “Hoje senti-me mal numa 

reunião. Tinha uma apresentação para 

fazer e não fui capaz (silêncio) comecei 

a transpirar, a tremer, a sentir-me 

indisposta. Queria falar e as palavras 

não saíam, que vergonha.”
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fenómeno central da perturbação, mas 

em associação a outras perturbações 

não ansiosas, nomeadamente a 

depressão.

A sintomatologia da ansiedade revela-

se a nível físico e psíquico. Fisicamente 

o sujeito não consegue estar sossegado, 

fica inquieto, acelerado, com dores 

de cabeça, tonturas, tremores e até 

falta de ar. Psiquicamente revela-

se pela tensão emocional, sudação, 

taquicardia, desconcentração, medo, 

impaciência e dificuldades verbais que 

podem, em casos extremos, levar à 

gaguez.

O mundo laboral atual carateriza-se 

pela exigência e entrega constantes, 

a competitividade, a necessidade de 

conciliar horários prolongados com 

vida familiar e também a insegurança, 

Falar de ansiedade é falar de uma 

mistura de prazer com desprazer. A 

ansiedade consiste numa resposta a 

uma possível ameaça, o que conduz 

ao aumento do nível de vigília. Como 

tal, a ansiedade torna-se desejável 

até um determinado limiar, mas pode 

igualmente tornar-se inibidora da 

própria ação.

Qualquer pessoa passa por estados 

de ansiedade, o que leva a distinguir 

a ansiedade normal da ansiedade 

patológica.  Se a primeira tem uma 

função mobilizadora adaptativa, 

representa uma resposta emocional 

a uma possível ameaça, ocorre 

esporadicamente e praticamente 

não tem repercussões tanto a 

nível cognitivo, como a nível 

comportamental, já a segunda é 

desadaptada, podendo ser reativa ou 

endógena, persistente e repetitiva, 

desorganizadora da eficiência 

cognitiva e recordativa de situações 

passadas penosas.

A ansiedade patológica divide-se 

ainda em primária, quando a ansiedade 

é o ponto fulcral da patologia e 

secundária, quando não surge como 

Importa pois 
pensar quais 

as estratégias a 
usar para evitar 
e/ou diminuir 

os sintomas de 
ansiedade em 

contexto laboral
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a instabilidade, a desmotivação e até o 

desemprego.

Todos estes fatores, associados ao 

relacionamento e à dinâmica com 

chefias e colegas podem ser causadores 

de elevado stress, de ansiedade e, em 

casos extremos de “burnout”.

Quando os sintomas de ansiedade 

começam a surgir a capacidade 

de trabalho começa a diminuir e, 

simultaneamente, aumentam os 

sintomas de ansiedade, dando origem 

a um ciclo vicioso que se deve travar e 

avaliar.

Importa pois pensar quais as 

estratégias a usar para evitar e/ou 

diminuir os sintomas de ansiedade em 

contexto laboral:

1 - Auto-confiança: acreditar nas suas 

capacidades, nas suas ideias e nas suas 

decisões;

2 - Comunicação: comunicar de forma 

assertiva, coerente e educada; ouvir e 

fazer-se ouvir;

3 - Definição de prioridades: organizar 

o seu tempo em função do que é mais 

e menos urgente e não deixar tarefas 

por concluir;

4 - Não ao “Multitasking”: todas as 

tarefas precisam de ser realizadas, 

mas não em simultâneo para que a 

concentração não se disperse;

5 - Delegação de competências: 

dividir tarefas e solicitar ajuda não faz 

de si um profissional incompetente 

ou inseguro, mas antes alguém com 

maturidade profissional;

6 - Enfrentar a ansiedade: expor-se à 

ansiedade em vez de a evitar auxilia-o 

a mudar a sua relação com a mesma e 

a aumentar o seu nível de confiança;

7 - Desligar-se depois do trabalho: não 

levar trabalho para casa; dedicar-se ao 

que gosta de fazer e ter períodos de 

descanso e de lazer; 

8 - Praticar exercício: a prática 

regular de exercício físico e mental, 

nomeadamente yoga e meditação, 

é ideal para o ajudar a descontrair e 

relaxar;
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9 – Evitar o café: o consumo de cafeína 

deve ser reduzido ao mínimo, dado que 

esta pode aumentar a sua frequência 

cardíaca e os sintomas fisiológicos de 

ansiedade;

10 - Pedir ajuda: se o mau estar 

causado pelo trabalho começa a 

causar preocupação ou inquietação 

excessivas é importante falar com 

alguém, quer do foro pessoal, quer 

profissional;

Lidar com pessoas que sofrem de 

ansiedade implica perceber que se 

está perante alguém que precisa de 

ser ajudado.  Desvalorizar o assunto ou 

usar  expressões do género “isso não 

é nada”, “isso já passa”, “deixa-te disso” 

não só não é solução, como pode 

agravar a condição de ansiedade. Em 

vez disso retire a pessoa do ambiente 

onde está, valide o que ela está a sentir 

e ofereça o seu tempo para a ouvir e 

tranquilizar.

http://www.akademiadoser.com/mariafarinha.html
http://www.akademiadoser.com/contactos.html
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Ser e Parecer, 
a Ansiedade da Sociedade

É fundamental  sent i r-se  confor tável  com a  imagem 
que transmite,  a  todo o  momento.  Caso contrár io, 

os  outros  i rão  perceber  o  desconfor to  e  poderá 
v ivenciar  uma s i tuação de grande ansiedade.

Por  Alexandra Lopes

M uito mais importante do 

que estar na moda ou seguir 

tendências, é sentir-se confortável 

na sua pele, com o seu verdadeiro 

eu! Gostar de si,  sentir-se confiante 

e ter uma boa autoestima são fatores 

extremamente importantes para ter 

uma boa imagem. Se gostar de si, 

com toda a certeza que os outros 

também irão gostar e irá causar uma 

ótima primeira impressão (e também 

nas seguintes).
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Ao sentir-se confiante com a imagem 

que projeta e ao demonstrar coerência 

entre quem é e quem mostra ser, 

adquire credibilidade junto dos 

intervenientes no ambiente social e 

profissional em que se insere. 

A imagem pode variar consoante a 

situação ou contexto, mas o mais 

importante é sentir-se confortável 

em todos os momentos do seu dia 

a dia. Se não se sentir confortável 

com a roupa que veste, os outros 

irão perceber e poderá gerar-se 

uma situação de ansiedade que 

deve ser evitada a todo o custo. 

Essa situação de ansiedade poderá 

descredibilizá-lo e naturalmente 

que irá influenciá-lo em termos de 

confiança e autoestima, que serão 

consequentemente afetadas.

É importante preocupar-se com a 

imagem, mas há que manter um 

equilíbrio. Tudo o que é em demasia, 

pode ser prejudicial.  Tenha sempre 

em atenção o contexto no qual se 

insere, mas não perca de vista a sua 

identidade. 

Hoje em dia há uma tendência para 

uma excessiva – por vezes obsessiva 

- preocupação com a imagem: ter 

um corpo per feito, vestir roupas 

caras ou de determinadas marcas 

que conferem status ou até mesmo 

manter-se eternamente jovem, com 

receio das rugas ou cabelos brancos. 

Há que ter em atenção que essa 

procura incessante da per feição pode 

ter efeitos prejudiciais na saúde, 

que podem manifestar-se fisica e/

ou psicologicamente sob a forma de 

ansiedade ou outras doenças.

Querer ser aceite pelos outros 

faz parte da natureza humana, 

principalmente durante a adoles-

cência, integrando um ou mais 

grupos com os quais se identifica. 

No entanto, jamais deverá abdicar 

de quem realmente é ou anular a sua 

personalidade apenas para poder 

agradar os outros ou desfrutar de um 

O ideal será assumir 
uma imagem 

pessoal, única e em 
harmonia com a 

sua personalidade, 
crenças, ideais e 

objetivos
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sentimento de pertença a um grupo, 

contexto ou lugar. 

O ideal será assumir uma imagem 

pessoal,  única e em harmonia com 

a sua personalidade, crenças, ideais 

e objetivos. Para tal,  o vestuário 

que escolher deve expressar a sua 

essência e assim a sua confiança e 

autoestima será mais visível aos olhos 

dos outros, o que lhe será bastante 

útil  no caminho a percorrer para ser a 

pessoa que aspira ser.

Procure pessoas, lugares, empregos, 

cidades, etc, com as quais sinta 

afinidade e não force algo que não 

tem a ver consigo, com a sua natureza. 

Se escolher uma área de trabalho 

cujo dress code não tem nada a ver 

consigo, pondere analisar opções 

mais adequadas. Caso contrário, 

mais tarde ou mais cedo irá sentir-se 

ansioso e em conflito consigo próprio, 

pois não é nada bom passar o dia de 

trabalho a contar os minutos para 

poder mudar de roupa e vestir algo 

com que se sinta mais confortável.

Tente não copiar ninguém pois somos 

seres únicos e é essa unicidade que nos 

torna interessantes. As outras pessoas 

podem nos inspirar, mas nunca ao 

ponto de perdermos o nosso caminho 

e identidade, na ânsia de sermos e 

mostrarmos ser alguém diferente do 

que na realidade somos. Aceite as suas 

qualidades e os seus defeitos e seja 

você mesmo, sem cópias, imitações e 

outras complicações!

Ao alcançar esse patamar de aceitação 

e identidade, a imagem que transmitir 

terá um efeito positivo nas outras 

pessoas e – mais importante que tudo 

– em si próprio.

ALEXANDRA LOPES 
CONSULTORA DE IMAGEM
www.alexandralopes.com

imagem@alexandralopes.com

http://www.alexandralopes.com/
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A remoção da Ansiedade 
como condição prévia ao 

desenvolvimento Espiritual
Neste texto fornecemos aos leitores detalhes práticos 

sobre como antigas técnicas espirituais permitem 
gerir eficazmente estados de ansiedade. A primeira é 
o relaxamento profundo ou sono yoguico. A segunda 

técnica consiste em escrever os seus objetivos e rele-los 
diariamente. Por Paulo Hayes

A ansiedade é uma emoção natural 

nos seres humanos. No entanto, 

o excesso de ansiedade pode conduzir 

a doenças1.  A ansiedade é provocada 

por preocupações exageradas e 

está frequentemente relacionada 

com medos e tensões2.  Estudos 

recentes sugerem que a preocupação 

demasiada pode comprometer a 
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nossa capacidade de cura3. 

Cada individuo tem uma capacidade 

inata de se regenerar e, naturalmente, 

a ativação de mecanismos de 

auto cura depende de vários 

fatores. No entanto, uma mente 

tranquila favorece a capacidade de 

introspeção e focagem nas causas 

dos desequilíbrios interiores. 

Segundo Hanegraaf, terapia e 

desenvolvimento pessoal são 

conteúdos relacionados com 

as categorias espiritualidade e 

religião. O autor acrescenta que as 

formas alternativas de terapia se 

desenvolvem no contexto espiritual 

da New Age .  Esta ideologia moderna 

evidencia o ser humano sob o ponto 

de vista holístico4. 

Existem técnicas e métodos 

espirituais antigos que podem 

ajudar a minorar as preocupações 

exageradas. Pré-ocupar a mente com 

factos passados ou futuros pode 

gerar ansiedade, para a maioria 

das pessoas. Os diversos tipos de 

meditação, incluindo a mindfullness, 

o yoganidrā ou relaxamento profundo, 

e muitas outras práticas facilitam a 

autorreflexão e contribuem para a 

diminuição dos níveis de ansiedade. 

Segundo Fields, o yoga clássico 

defende o bem-estar físico, mental 

e espiritual.  A ultrapassagem ou 

remoção do sofrimento, originado 

pela adversidade de algumas 

experiências humanas, é facilitado 

por estas práticas provenientes 

da Índia antiga. Numa perspetiva 

fundamental,  os princípios filosóficos 

do yoga preconizam que a libertação 

é uma forma de terapia5.

A autorrealização espiritual inclui a 

resolução de obstáculos provenientes 

das aflições humanas – kleśa -,  tais 

como a ansiedade. Estudos científicos 

comprovam a eficácia das práticas de 

yoga no contexto da ansiedade6. 

Julgamos ser interessante fornecer 

mais detalhes práticos para os leitores 

sobre como as técnicas permitem gerir 

eficazmente estados de ansiedade. 

Entre as técnicas de yoga mais 

utilizadas na gestão da ansiedade 

estão os exercícios respiratórios, a 

meditação e o relaxamento profundo. 
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O yoga nidrā ou sono yoguico é 

uma das ferramentas utilizadas na 

terapia do yoga para as situações de 

ansiedade. É de fácil  execução, segura 

e acessível a todos, e o leitor pode 

praticar em casa de forma simples 

e confortável.  Este relaxamento 

profundo tem diversas fases. A 

técnica deve ser praticada na posição 

de decúbito ventral – postura do 

cadáver ou śavāsana – com braços 

e pernas ligeiramente afastadas. O 

conforto físico é importante, uma 

vez que vai permanecer cerca de 

30 minutos a relaxar. Cubra-se com 

uma manta, se necessário, mas não 

pratique na sua cama. Configure 

uma atmosfera propícia à prática, 

com luz reduzida e eventualmente 

música ambiental de fundo. A técnica 

consiste no relaxamento físico, 

mental e emocional,  enquanto ouve 

sugestões para relaxar. Pode gravar 

com a sua voz afirmações positivas, 

com um telemóvel por exemplo. Essa 

sugestão ou recondicionamento da 

mente atua pelo poder das imagens 

mentais positivas7.  Imagine-se a 

relaxar profundamente e impregne o 

subconsciente com imagens felizes, 

sem qualquer ansiedade. Não basta 

pensar: deve escutar a gravação e sentir 

que está de facto a viver essa situação 

na sua vida. Se pretender, pode baixar8  

gratuitamente o áudio que gravei para 

si.

Um padrão comum encontrado na 

maioria das pessoas que alcançaram 

sucesso é o fato de terem escrito os 

seus objetivos9.  O sucesso alcançado 

pode estar relacionado com projetos 

pessoais, familiares ou na área da 

saúde e bem-estar. Escreva de forma 

sincera o que pretende alcançar, veja-

se nessa situação e imagine uma data 

concreta para isso acontecer. Grave 

com a sua voz o que escreveu. Oiça o 

áudio e leia o documento durante 21 

dias seguidos. 

O seu esforço será recompensado. 

Verificará que mudanças positivas 

ocorrerão na sua vida. Ficará mais 

capaz de gerir situações de stress e 

ansiedade. Livre-se das preocupações 

excessivas na sua vida, pela sua saúde 

física, mental e espiritual. 

1
w w w. m i n h a v i d a . c o m . b r / s a ú d e / t e m a s / a n s i e d a d e , 

acedido em 12-08-2018.

https://www.minhavida.com.br/sa%25C3%25BAde/temas/ansiedade
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2
www.vidaativa.pt/a/ansiedade, acedido em 12-08-

2018.

3
A este propósito, veja-se McCall  (2007).  Yoga as 

medicine:  the yogic prescription for health and healing: 

a yoga journal book .  New York: Bantam Dell.

4
Vale a pena expandir os nossos horizontes neste 

assunto com Hanegraaf (1998).  New Age Religion and 

Western Culture:  Esotericism in the Mirror of  Secular 

Thought .  New York: State University of New York Press.

5
Vide Fields (2001).  Religious Therapeutics:  Body and 

Health in Yoga, Ayur veda, and Tantra .  New York: State 

University of New York Press.

6
Mais detalhes em Khalsa,  S. ,  Cohen, L. ,  McCall,  T.  & 

Telles,  S.  (2016).  The Principles and Practice of  Yoga 

in Health Care ,  pp. 95-118. Pencaitland: Handspring 

Publishing Limited.

7
Vale a pena complementar com a leitura de 

Apóstolo, J.  (2010).  O confor to pelas imagens mentais 

na depressão,  ansiedade e stresse .  Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra.

8
Áudio com 29 minutos disponível em http://bit. ly/

mp3Progredir.

9
Mais detalhes em Hill,  N. (2006).  Pense e Fique Rico. 

Alfragide: Lua de Papel.

PAULO HAYES 
FORMADOR DE YOGA E MEDITAÇÃO

www.paulohayes.com
paulo.hayes@gmail.com

https://www.vidaativa.pt/a/ansiedade
https://www.terapiasorientais.org/e-learning/podcasts/
https://www.terapiasorientais.org/e-learning/podcasts/
https://www.paulohayes.com/
http://www.revistaprogredir.com/contactos.html
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A ansiedade é  um problema que cada vez  mais  afeta 
o  quot idiano dos  por tugueses,  podendo ter  or igem 
na aval iação de um problema ou das  capacidades  da 
pessoa.  Mas  como se  pode controlar  a  ansiedade? 

Por  D iana Mendes

Como a Ansiedade nos afeta 
e o que podemos fazer para a 

controlar?

philosofias

A ansiedade é uma experiência 

normal e necessária para 

preparar a pessoa para a ação em 

situações de perigo, ou seja,  é 

uma resposta normal face a um 

stressor,  e até certo ponto facil ita o 

desempenho da pessoa para resolver 

certas situações. É uma resposta 

influenciada por vários processos 

como a aprendizagem, memória, 

perceção, apetite e sono, e pode 

manifestar-se de diversas formas: 

f isiológica, cognitiva,  emocional, 

motivacional e comportamental.  

É então um processo adaptativo 
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normal que acontece face um perigo 

real. 

A ansiedade deixa de ser normal e 

torna-se uma psicopatologia quando 

o grau de ansiedade é desproporcional 

em relação ao risco que a situação 

representa e se permanecer perante 

a ausência qualquer r isco. O impacto 

da reação no funcionamento do 

individuo, a presença de um efeito 

psicossomático e o desempenho 

social ou laboral são fatores a avaliar 

para diferenciar a existência da 

ansiedade normal ou patológica. 

A dimensão cognitiva da perturbação 

da ansiedade leva uma preocupação 

constante (ou medo) face a um “perigo” 

e a sua resposta a este.  Normalmente 

esse perigo é irreal,  levando a 

uma sobrestimação excessiva do 

grau de perigo que determinada 

situação representa, assim como uma 

subavaliação das capacidades da 

pessoa para o desempenho adequado 

face a essa situação. Estes fatores 

levam à vulnerabilidade da pessoa, à 

perceção de si  próprio como sujeito 

a perigos internos/externos sobre 

os quais não tem controlo ou tem 

controlo insuficiente para se sentir 

seguro. Como psicopatologia a 

ansiedade pode ter vários sintomas, 

relacionados ou não com o aspeto 

mental. 

Exemplos de sintomas mentais, 

comportamentais e emocionais: 

• 	 Inquietação e desconforto consigo 

mesmo perante os outros; 

• 	 Hipervigilância; 

• 	 Dificuldade em lembrar-se de 

coisas importantes; 

• 	 Confusão; 

• 	 Bloqueio; 

• 	 Perda de objetividade e perspetiva; 

• 	 Medo de não ser capaz de fazer 

face à situação; 

• 	 Medo de avaliação negativa; 

• 	 Tenso; 

• 	 Esgotado; 

• 	 Evitamento; 

• 	 Inquietação; 

• 	 Hiperventilação.

Exemplos de sintomas fisiológicos: 

• 	 Cardiovasculares (batimento 
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cardíaco acelerado, desmaio) 

• 	 Respiratórios (pressão no peito, 

dificuldade em inspirar) 

• 	 Neuromusculares (r igidez, 

contração repetida da pálpebra) 

• 	 Gastrointestinais (dor abdominal, 

náusea) 

• 	 Trato urinário (pressão para urinar) 

• 	 Dérmicos (sudação localizada, 

comichão) 

Existe muito para falar acerca da 

ansiedade, é uma psicopatologia 

muito comum e com várias 

abrangências e diferenças, pois 

existem vários tipos de ansiedade. 

Ansiedade em termos de diagnóstico é 

relativa a perturbações da ansiedade. 

As perturbações da ansiedade são um 

grupo de psicopatologias associadas 

à ansiedade em si ,  mas que têm 

características,  padrões familiares e 

prevalências diferentes. 

Para prevenir/controlar a ansiedade, 

pode adoptar algumas técnicas,  tais 

como:

Meditar :  A meditação não só reduz o 

stresse como também ajuda a “mudar ” 

o cérebro, aumentando a matéria 

cinzenta em regiões importantes, 

como o córtex frontal e o hipocampo 

esquerdo. Pode meditar enquanto 

pratica yoga, com grupos voltados 

apenas para essa atividade, ou então 

sozinho, com o auxíl io de tutoriais.  O 

importante é reservar alguns minutos 

do seu quotidiano para se “desligar ” 

do mundo e prestar atenção ao seu 

“eu”  interior. 

Controlar a respiração :  Respirar 

corretamente vai mudar o seu 

quotidiano. Encontra-se comprovado 

cientificamente que a respiração está 

l igada ao nosso sistema nervoso, 

tanto com o lado ativo (simpático) 

quanto o calmante (parassimpático). 

Quando se concentra na respiração 

consegue -se equilibrar as duas faces 

do sistema nervoso, diminuindo 

assim a ansiedade. Existem muitas 

técnicas e exercícios para ajudar na 

respiração diafragmática, mas o mais 

importante é usar o diafragma para 

realizar a respiração, e não o tórax. 

Sono de qualidade :  Um bom sono 

philosofias
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é essencial para uma vida saudável. 

Se estiver cansado, não conseguirá 

dormir bem e, não descansando 

corretamente, f icará ainda mais 

ansioso. Mas como sair deste ciclo 

de ansiedade? Comece por practicar 

os dois tópicos anteriores.  Tanto a 

meditação quanto a respiração ajudam 

a “desligar ” a mente dos problemas 

quotidianos, levando a concentra-se 

em si  mesmo. Deve optar sempre por 

um lugar sem barulho. Pratique a sua 

respiração, inspirando e expirando 

profundamente. Concentre -se 

apenas na respiração.  Visualize ima-

gens de lugares tranquilos que o 

deixam bem disposto e calmo. Outro 

exercício que funciona é escrever as 

suas preocupações num papel.  Ao 

escrevê -las,  consegue identificar o 

que lhe traz inquie -tação e,  desta 

forma, consegue agir de forma mais 

assertiva.

 

Evitar álcool e tabaco :  Tudo o que 

coloca dentro do seu corpo inter fere 

consideravelmente com a sua saúde 

psicológica e física,  pois f ísico e 

mente estão interligados. Além 

disso, vícios são manifestações de 

ansiedade. O álcool e o tábaco, além 

de funcionarem como uma válvula 

de escape, também deixam-no mais 

suscetível ao stresse. Parar de fumar 

ajuda a controlar a ansiedade. Caso 

sejam hábitos antigos, comece por 

diminuir gradualmente a quantidade 

de álcool e tabaco ingeridos. 

Assim, o seu corpo não sentirá 

abstinência de forma tão brusca. 

Caso seja difícil  eliminá-los por conta 

própria,  procure ajuda profissional. 

Procurar ajuda profissional :  Não 

consegue lidar com os sintomas? 

Procure ajuda especializada. Um 

profissional vai saber orientá-lo e 

especificar quais os tratamentos que o 

podem ajudar a controlar as crises de 

ansiedade. Pode ainda aliar a terapia 

a todas as dicas de controlo dadas 

neste texto para ter um resultado 

mais eficaz. 

philosofias

DIANA MENDES 
NATUROPATA E CONSULTORA EM 

SAÚDE E BEM-ESTAR
dianamendesnaturopata@gmail.com

mailto:dianamendesnaturopata%40gmail.com?subject=
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mudança tranquila

Nem sempre o  nosso amor  é  correspondido…
O que acontece  nestes  casos? 

O  Q ue fazer? 
Por  Pedro S ciacc aluga Fernandes

Quanto mais corres menos me 
apanhas? A fila Anda...

De uma forma muito direta diria: 

“A fila anda”… ou seja, a vida flui, 

existem mais pessoas na terra (mais 

de 7 mil milhões!) … por conseguinte 

porque investir tempo numa pessoa que 

de alguma forma não me corresponde?

 

Ou será que na realidade “corresponde”? 

O que ganhamos nessa situação? O que 

ganhamos em permanecer “agarrados” 

a essa situação? A esse “Amor”?

 

Mantendo-nos presos a determinado 

“sentir”, a determinada “situação”, a 

determinada pessoa, não estaremos a 

apostar numa sensação de “segurança”?
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Idealizamos uma relação, virtual, nas 

nossas cabeças, e dessa forma não 

sofremos, ou temos um sofrimento 

constante ao qual nos habituamos e 

convivemos bem com ele…

 

Por vezes o outro até nos diz com todas 

as letras que não nos sente “dessa forma” 

que apenas gosta de nós em termos de 

amizade (colorida ou não), ou que tem 

uma forma de ver a vida diferente da 

nossa e, mesmo assim, permanecemos 

agarrados a essa vivência. Porque?

 

Podemos até acreditar que temos 

um relacionamento com alguém com 

quem apenas trocamos mensagens via 

facebook (ou via qualquer outra rede 

social) e de quem pouco sabemos da 

sua vivência real no dia-a-dia…

 

Não digo que não seja um 

relacionamento… mas é esse o 

relacionamento que queremos? A 

outra pessoa sente o relacionamento 

da mesma forma?

O que nos pode acontecer 

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 !

permanecendo nesses cenários? 

Aumentarmos com o tempo o 

ressentimento para com o outro? 

(Quando o outro talvez pouco tenha 

feito para alimentar o “filme” que 

fizemos na nossa cabeça?)

 

Criar raiva e ressentimento para 

com as pessoas que estão à volta do 

outro? Tentar minar qualquer tipo de 

relacionamento que o outro possa ter 

pois: “se não é para mim não será para 

mais ninguém”?

 

Neste tipo de situações não será 

melhor sermos frontais? Em caso de 

dúvida sobre o que outro sente porque 

não perguntar diretamente?

http://www.revistaprogredir.com/
http://www.revistaprogredir.com/quanto-mais-corres-menos-me-apanhas-a-fila-anda.html
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agenda

Setembro 2018

Aulas de Pilates
Por Catarina Silva
A partir de 11 de Setembro 3ª e 5ª feira das 11h às 12h

Akademia do Ser | Paço de Arcos

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214438305 | 964992423 | 910325249

Aulas de Kundalini Yoga
Por Martine (Sach Inder Kaur)
A partir de 11 de Setembro 3ª feira das 18:00h às 19:30h

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

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

Yoga para todos (aula aberta) 
Por AMA - Associação Movimento Aberto

Todos os Sábados de Setembro das 11:00h às 12:00h

Jardim das Portas do Sol | Santarém

www.ama53.webnode.pt

geral.ama@gmail.com

919048673 | 916275072

Feira Alternativa 
7, 8 e 9 de Setembro

Inatel, Parque de Jogos 1º de Maio | Lisboa

www.feiraalternativa.pt

geral@feiraalternativa.pt

915527970

Yoga Kids - Aula Experimental
Por Sunshine Yoga Kids

1 de Setembro das 9:00h às 9:45h

Espaço Daiki | Braga

www.facebook.com/DaikiSpacePt

daiki.reiki@gmail.com

915125777

Open Day Brahmi Kids
Por Brahmi Kids 
8 de Setembro das 10:00h às 13:00h

Brahmi Wellness | Lisboa

www.brahmi.pt 

info@brahmi.pt 

http://www.akademiadoser.com/pilates.html
http://www.akademiadoser.com/yoga.html
http://www.akademiadoser.com/yoga-para-gravidas.html
http://www.akademiadoser.com/yoga.html
https://www.facebook.com/events/212731576230058/
http://feiraalternativa.pt/
https://www.facebook.com/events/691690291211514/
http://www.brahmi.pt/eventos-1/2018/9/8/open-day-brahmi-kids
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Meditação Dinâmica & Formal
Por Maria Melo

18 de Setembro às 19:30h (terceira 3ª feira de cada mês)

Akademia do Ser | Paço de Arcos

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214438305 | 964992423 | 910325249

agenda

Workshop PNL e Body Language
Por Carla Resende

16 de Setembro das 9:30h às 18:00h

Akademia do Ser | Paço de Arcos

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214438305 | 964992423 | 910325249

Workshop Resgate do Poder Pessoal 
Por Rute Calhau
29 de Setembro das 10:00h às 18:00h

Akademia do Ser | Paço de Arcos

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214438305 | 964992423 | 910325249

Feira da Diversidade 
29 de Setembro

Jardim Municipal de Oeiras

www.feiradadiversidade.pt

info@feiradadiversidade.pt

919393300

Retiro “ The Magic Power of Intuition”
Com Liesbeth Jusia
26, 27 e 28 de Outubro

Sobral da Abelheira | Mafra

www.comunicacaomaiseficaz.com

geral@comunicacaomaiseficaz.com

935657070

Dança Oriental (aula aberta) 
Por Suzanna Nahid

20 de Setembro das 18:45h às 20:00h

Know+, Education Center | Benfica

www.knowmoreportugal.pt

knowmoreportugal@gmail.com

215814187

Meditação - Animal de poder (por Donativo)
Por Dharma Pura
23 de Setembro das 11:00h às 12:30h

Dharma Pura | Amadora

www.dharmapura.com

dharmapura2@gmail.com

913647032

Biodanza - Sessão Experimental
Por Lília Bentes

17 de Setembro das 19:00h às 20:30h

Associação Amor Multidimensional | Silves 

www.facebook.com/aamormultidimensional 

aamormultidimensional@gmail.com

913114810

Setembro 2018

http://www.akademiadoser.com/meditacao-dinamica.html
http://www.akademiadoser.com/workshoppnl.html
http://www.akademiadoser.com/resgatedopoderpessoal.html
https://www.feiradadiversidade.pt/
http://www.comunicacaomaiseficaz.com/magic-power-of-intuition/
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-danca-oriental-atividade-aberta-48336887933
https://www.facebook.com/events/433911690437501/
https://www.facebook.com/events/2580880381929461/
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 Divulgue os seus vouchers aqui!
Contacte-nos!Setembro 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

Melhore a S ua 

Visão

de Mar tin Brofman  

Melhore  a  S ua Visão 

apresenta  um s istema de 

c ura  dest inado a  todos 

aqueles  que desejem 

melhorar  a  sua v isão,  ou 

seja,  melhorar  a  imagem que têm de s i  mesmos e 

a  forma como veem o mundo.

A qual idade da sua v isão é  uma metáfora  do 

modo como você se  vê  a  s i  própr io  e  ao  mundo, 

pois  o  seu corpo f ís ico  é  um ref lexo do seu corpo 

inter ior.  Este  método permite - lhe:

Tomar  consc iência  dos  aspec tos  metafór icos 

da  sua v isão;  Exper imentar  a  v isão c lara  como 

estado que existe  em s i  e  que lhe  é  poss ível 

encorajar ;  Cr iar  uma nova maneira  de  ser  e  de 

ver,  mais  ef icaz  para  s i .

Preço: Cerca de 15,50€  por 192 páginas de sabedoria. 

Editor: Pergaminho

O Caminho Menos Percorrido

U m a  n ova  p s i co l o g i a  d o  a m o r, 

d o s  va l o re s  t ra d i c i o n a i s  e  d o 

d e se nvo l v i m e n to  e s p i r i t ua l

de M. S cott  Peck 

Talvez  nenhum outro  l ivro  tenha t ido um 

fontes de saber

impac to  mais  profundo 

na nossa  v ida 

intelec tual  e  espir i tual 

que o  Caminho menos 

Percorr ido. 

Com mais  de  7  mi lhões 

de  exemplares  vendidos 

em todo o  mundo e  t raduzido em mais  de  23 

l ínguas,  é  notável  a  sua permanência  durante 

mais  de  10 anos  na l i sta  dos  l ivros  mais  vendidos 

do New York  Times.  Narrada através  de  uma voz 

intemporal  na  sua mensagem de compreensão, 

esta  obra  cont inua a  a judar-nos  a  explorar  a 

natureza  das  re lações  amorosas  e  guia-nos 

em direção a  uma nova forma de serenidade e 

plenitude na v ida.  Ajuda-nos  também a aprender 

a  d ist inguir  entre  amor  e  dependência,  a  sermos 

pais  mais  atentos  e  responsáveis  e,  em especial, 

a  tornarmo -nos  verdadeiramente nós  mesmos. 

Reconhecendo que,  ta l  como é  dito  na  famosa 

f rase  de  aber tura  do l ivro,  A  v ida  é  d i f íc i l  e  que 

o  caminho para  o  cresc imento espir i tual  é  longo, 

D r.  M.  S cott  Peck  nunca inquieta  os  seus  le i tores ; 

bem pelo  contrár io,  guia- os  paulat inamente 

através  do árduo e,  com frequência,  doloroso 

processo  de mudança rumo a  um nível  super ior 

de  autoconhecimento.

Preço: Cerca de 17,50€  por 288 páginas de sabedoria. 

Editor: Editorial Presença 

https://www.bertrand.pt/livro/melhore-a-sua-visao-martin-brofman/21482596
https://www.bertrand.pt/livro/o-caminho-menos-percorrido-m-scott-peck/21876784
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O Poder da Intenç ão

Tra n s fo r m e  a  s ua  v i d a  e  o  m u n d o  co m  a 

fo rça  d o s  p e n s a m e n to s

de Lynne McTaggar t

A mente tem algum 

poder  sobre  a  matér ia? 

É  poss ível  que os 

nossos  pensamentos, 

os  nossos  desejos 

e  orações  possam 

produzir  a l terações 

objet ivas  no mundo? O u há mais  a lguma coisa? 

Com base nas  últ imas  descober tas  c ient í f icas, 

O  Poder  da  Intenção responde a  todas  essas 

fasc inantes  perguntas  e  mostra-nos  que os 

pensamentos  e  intenções  são muito  mais 

poderosos  do que pensávamos,  pois  possuem 

uma energia  que pode mudar  a  real idade 

f ís ica.  Isto  s igni f ica  que podemos usá- los  para 

melhorar  as  nossas  v idas,  para  c urar  os  nossos 

corpos  e  para  a judar  a  paci f icar  o  nosso planeta. 

A  autora  expl ica  as  técnicas  mais  ef icazes  para 

aumentar  o  poder  dos  nossos  pensamentos  e 

intenções,  a  f im de obter  resultados  concretos 

nas  nossas  v idas  e  convida-nos  a  par t ic ipar  na 

maior  exper iência  a lguma vez  real izada sobre  o 

domínio  que a  mente tem sobre  a  matér ia .

Preço: Cerca de 18,90€  por 320 páginas de sabedoria. 

Editor: Marcador

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”.

“Todo o amanhã tem duas alças. Podemos segurá-lo 

com a alça da ansiedade ou com a da alça fé.” 

Henry Ward Beecher

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/o-poder-da-intencao-lynne-mctaggart/22100544
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fontes de saber

UMA ESTÓRIA QUE FAZ PENSAR

Os morangos

“Um homem estava a cair de um barranco e 

se agarrou às raízes de uma árvore. Em cima 

do barranco, havia um urso imenso querendo 

devorá-lo. O urso rosnava, mostrava os dentes, 

babava de ansiedade pelo prato que tinha à sua 

frente. Embaixo, prontas para engoli-lo quando 

caísse, estavam nada menos do que seis onças 

absolutamente famintas.

Ele erguia a cabeça, olhava para cima e via o 

urso rosnando.

Quando o urso dava uma folga, ouvia o urro das 

onças, próximas dos seus pés.

As onças em baixo querendo comê-lo e o urso 

em cima querendo devorá-lo.

Em determinado momento, ele olhou para o lado 

esquerdo e viu um morango vermelho, lindo, 

com escamas douradas refletindo o sol.

Num esforço supremo, apoiou o seu corpo, 

sustentado pela mão direita, e, com a esquerda, 

pegou o morango.

VÍDEO DO MÊS

A Revista Progredir apoia o canal Porta 24.

Veja mais vídeos aqui

Quando pôde olhá-lo melhor, ficou inebriado 

com a sua beleza. Então, levou o morango à boca 

e se deliciou com o sabor doce e suculento.

Foi um prazer supremo comer aquele morango 

tão gostoso.”

https://www.youtube.com/user/RevistaProgredir
https://youtu.be/1av9V8pJKK0
http://www.revistaprogredir.com/viacutedeos.html
https://www.youtube.com/porta24


Novid
ade!

Encomende Já!

Loja Online

9.90€
por apenas
Cada DVD

DVDs 
Desenvolvimento 

Pessoal

DVDs 
Desenvolvimento

Pessoal

DVDs
Desenvolvimento

Pessoal

DVDs
Desenvolvimento

Pessoal

RUA LINO ASSUNÇÃO N.º24, 2770-109 PAÇO DE ARCOS
www.revistaprogredir.com | 214 438 305 | 964 992 423

http://www.revistaprogredir.com/loja.html
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Maria Celeste Rebordão Rodrigues foi uma 

notável fadista portuguesa, irmã mais 

nova de Amália Rodrigues.

Nasceu a 14 de Março de 1923 em Alpedrinha, 

concelho do Fundão (Castelo Branco). Começou a 

cantar naturalmente na infância, tal como a sua 

irmã, por vezes na rua, quando iam vender fruta 

para o Cais da Rocha. Porém, Amália e Celeste 

seguiriam caminhos diferentes no fado.

Celeste, três anos mais nova que Amália, 

costumava acompanhar a irmã nos serões da 

“Adega Mesquita”. Numa dessas noites Celeste 

Rodrigues aventura-se a cantar um fado e logo 

o empresário José Miguel, proprietário de várias 

casas de fado, além de empresário de Amália, 

propõe torná-la numa fadista profissional.

É desta forma que Celeste Rodrigues se estreia no 

espaço “Casablanca”, no Parque Mayer em 1945, 

tendo José Miguel como empresário e a irmã 

Amália Rodrigues como madrinha.

Logo um mês após a sua estreia, Celeste Rodrigues 

Celeste Rodrigues

é contratada por um mês para o “Pasapoga Music 

Hall”, em Madrid, e de seguida convidada para 

uma companhia teatral e parte em digressão 

para o Brasil, acompanhando Amália no elenco da 

opereta “Rosa Cantadeira” e da revista “Boa Nova”, 

permanecendo cerca de um ano no Brasil.

Recebe outros convites para integrar peças de 

teatro, mas recusa-os e regressa a Lisboa dando 

continuidade à sua carreira de fadista, com 

diversas apresentações em retiros e casas de fado 

da capital.

biografia
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biografia

No início da década de 1950, regressa ao Brasil, 

onde atua na rádio, na televisão e no restaurante 

“Fado”, que Tony de Matos abrira em Copacabana 

(Rio de Janeiro – Brasil).

Depois de, por volta dos 17 anos, ter vivido 

um romance com o cavaleiro tauromáquico 

José Casimiro, Celeste Rodrigues casou, aos 30 

anos, com o ator Varela Silva. Juntos, abriram 

prontamente uma casa de fados, à Rua das Taipas: 

“A Viela” durante apenas 4 anos.

Na década de 1950, Celeste Rodrigues era já uma 

figura destacada no meio do Fado, levando-a além 

fronteiras, foi também das primeiras artistas a 

actuar no período experimental da RTP, quando as 

emissões do canal público funcionavam no teatro 

da Feira Popular, e a primeira a enfrentar as 

câmaras, quando os estúdios do Lumiar passaram 

da fase de experiências para as emissões regulares.

Depois da Revolução dos Cravos, viaja para o 

Canadá, onde se divorciou do marido que lhe dera 

duas filhas.

Com uma carreira de décadas, um pouco à 

margem dos grandes palcos e mais dada à vida 

de fadista dos bairros típicos de Lisboa, é hoje 

uma referência incontornável do fado castiço, 

ao contrário da irmã Amália, referência do fado 

moderno ou canção.

Foi, até então, uma das fadistas mais antigas 

no ativo. O seu último trabalho discográfico a 

ser lançado foi o CD “Fado Celeste”, editado na 

Holanda em 2007. Em 2010 é apresentado o 

documentário “Fado Celeste”, realizado pelo seu 

neto, Diogo Varela Silva.

A 8 de Junho de 2012, o presidente da república 

Aníbal Cavaco Silva atribui-lhe o grau de 

Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique.

Em 2017 cantou com Madonna.

Faleceu em 1 de Agosto de 2018, em Lisboa, indo 

a sepultar no Talhão dos Artistas do Cemitério dos 

Prazeres.

TEXTO POR REVISTA PROGREDIR
REDAÇÃO

redacao@revistaprogredir.com

mailto:redacao%40revistaprogredir.com?subject=
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O que é a Terapia Transformacional 
Rápida?

A Terapia Transformacional Rápida foi desenvolvida 

no Reino Unido por Marisa Peer e está pela primeira 

vez em Portugal.

É uma terapia híbrida que combina as melhores 

praticas da Hipnoterapia com métodos únicos oriundos 

da Psicoterapia, Terapia Cognitivo-Comportamental 

e Programação Neuro Linguística e que promove 

alterações comportamentais duradouras e permanentes 

de uma forma rápida (até três sessões).

O que pode ser tratado com a Terapia Transfor-

macional Rápida?

Todas as atitudes, hábitos e crenças enraizados na mente 

subconsciente, experiências e vivências traumáticas que 

moldaram a nossa forma de ver o mundo ese encontram 

escondidas ou esquecidas e que por isso são de difícil 

acesso pela mente consciente agora podem ser tratadas 

de forma fácil e rápida.

Com a Terapia Transformacional Rápida acede à raiz do 

problema, onde este pode ser trabalhado e resignificado 

de forma direta,e  reprograma a mente para novos 

padrões de pensamento e comportamento e adquire 

hábitos  de vida mais saudáveis.

Torna-se assim fácil alterar os maus hábitos para 

obter um corpo e uma mente mais saudáveis, libertar-

se do stress, ansiedade e medos e aumentar o seu 

desempenho, seja profissional ou pessoal e viver a vida 

ao mais alto nível, ao libertar-se de todas as limitações, 

bloqueios e emoções negativas como o medo, o 

desencorajamento ou a culpa.

glossário Aceda a outras ferramentas 
para progredir clicando aqui

Ferramentas
para Progredir

http://www.revistaprogredir.com/glossaacuterio.html
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Aceda a outras ferramentas 
para progredir clicando aqui

glossário
Ferramentas

para Progredir

Também pode ser usada como coadjuvante aos 

tratamentos médicos, colocando a mente ao serviço do 

corpo, combatendo a doença ou eliminando bloqueios 

e estados mentais que limitam a capacidade natural do 

corpo em se curar.

A Terapia Transformacional Rápida ativa a sua 

imaginação e criatividade através de uma gravação 

personalizada, especificamente adaptada ao seu caso e 

à sua condição.

Através da escuta repetida desta gravação durante 21 

dias, a sua mente irá criar novas conexões neuronais de 

uma forma cómoda e fácil, tornando os novos hábitos 

permanentes e duradouros.

A Hipnose é segura?

O transe hipnótico é um estado natural de foco 

interior, como quando assistimos a um filme, estamos 

totalmente absortos e despreocupados.

Neste estado a quantidade de pensamentos distrativos 

é reduzida e por isso conseguimos alcançar um nível de 

controlo mental superior.

Desta forma conseguimos aceder facilmente e sem 

limitações às crenças formadas à muitos anos atrás, 

estarmos recetivos a receber sugestões positivas 

e benéficas e a alterar padrões de pensamento e 

comportamento a um nível subconsciente.

As sugestões positivas atuam como sementes na mente 

subconsciente e permitem que novos padrões mentais, 

crenças e comportamentos surjam de forma fácil, 

promovendo alívio rápido e resultados permanentes.

Ao aceitar as sugestões hipnóticas que a Terapia 

Transformacional lhe dá, abre um espaço de mudança, 

renovação e cura que resultarão numa vida mais livre, 

mais realizada e feliz para si.

ANA MACHADO 
BEONEMIND, LDA

TERAPEUTA, FORMADORA E CONSULTORA
www.beonemind.pt
info@beonemind.pt

A Terapia 
Transformacional 

Rápida foi 
desenvolvida no 
Reino Unido por 

Marisa Peer e está 
pela primeira vez 

em Portugal

http://www.revistaprogredir.com/glossaacuterio.html
http://www.beonemind.pt/
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