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ANO DO BOI O Ano Novo Chinês, que corresponde
ao ano 4719, é iniciado no primeiro dia em que a
Lua está na fase nova. Em 2021, o dia 12 de fevereiro
marcou o início do Ano do Boi (Búfalo), animal que
representa a ordem, disciplina, perseverança e dedicação. Na cultura chinesa, o Boi está relacionado
ao elemento Metal, que é confiante, estável e direciona a movimentos internos de introspecção e manutenção. As tradicionais festas que acontecem na
China, em países asiáticos e no bairro da Liberdade, em São Paulo, costumam
durar semanas. Neste ano, porém, a maior parte dos desfiles e comemorações
não ocorreu presencialmente por conta da pandemia do novo coronavírus.
Divulgação

NOVO COLUNISTA
Ricardo Gonzalez (foto) é o
novo colunista do JORNALZEN.
Padeiro artesanal com foco
em panificação saudável, ele
ministra cursos on-line a um
custo acessível a todos. Em sua
primeira coluna, Ricardo conta
como a decisão de aprender
a fazer pães salvou sua vida.
Página 9
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O exercício da mudança
por Oscar D’Ambrosio

Um dos maiores desafios do ser humano é mudar. Não se trata apenas de sair
da zona de conforto, mas de começar
a entender o mundo de uma maneira diferente, em que os valores do passado
podem ter valor de aprendizado, mas
precisam ser superados. E isso pode acontecer das mais diversas maneiras, pois
mudar é chance de melhorar.
Quando se pensa em alterar o modo de pensar, o drama é maior ainda,
porque mudanças culturais implicam em
transformar paradigmas de conhecimento às vezes estabelecidos há anos
ou mesmo décadas. Ver a realidade de
outro jeito implica em ter a capacidade de sonhar em todo tipo de ocasião.
Perder a sensibilidade de ver a realidade de outro jeito leva à estagnação.
E nada pode ser pior na sociedade con-

temporânea. É necessário, para o bem
e para o mal, estar atento ao mesmo tempo acompanhando tanto as generalidades como as especificidades para não ter
medo de mudar, mas sem perder de vista elementos positivos do passado.
Mudar é matar o velho e ver nascer
o novo. Mas o velho não desaparece por
completo. Deixa cicatrizes que podem
– e devem – ser reinterpretadas de acordo com a lembrança e a necessidade.
O exercício é complexo e envolve muita boa vontade e desejo de acertar sempre, mesmo quando, para alguns, tudo
pareça que vai dar errado.
Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em artes visuais pela Unesp, graduado em
letras, doutor em educação, arte e história da
cultura pela Universidade Mackenzie e gerente
de comunicação e marketing da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
oscar.dambrosio@fcmsantacasasp.edu.br
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PANORAMA
MORADIA DIGNA
A fintech Mercado Pago se uniu à organização Habitat para a Humanidade
Brasil para promover acesso à moradia digna no País. Até o dia 28 de fevereiro, os usuários poderão doar para a campanha por meio do “Botão Doar”
do aplicativo do Mercado Pago. Os recursos arrecadados serão destinados a
beneficiar moradores de favelas e periferias com melhorias em suas casas.
INCLUSÃO DIGITAL
O Governo do Estado de São Paulo abriu inscrições para cursos de inclusão
digital destinados a pessoas com deficiência. Gratuitos e em formato de ensino a distância, os cursos têm como opções os temas alfabetização digital,
digitação, redes sociais e tecnologia assistida voltada a pessoas com deficiência visual. Inscrições pelo link http://bit.ly/CursosInclusaoDigital

JORNALZEN, 16 ANOS
Parabéns por essa grande realização
que é o JORNALZEN. Com certeza,
trouxe Luz a muita gente, inclusive
para mim. As matérias que encontrei
nesse veículo inovador sempre me trouxeram muita inspiração.
Priscila Fratin Medina, Campinas
Fico feliz e orgulhosa da garra, do empenho e do esforço de vocês para levar à população um jornal do bem e
de muita qualidade.
Vera Lui Ribeiro da Silva, Indaiatuba
Parabéns pelos 16 anos de trabalho e
dedicação. Vocês são exemplos de perseverança.
Eliana Mattos, Indaiatuba
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Parece ontem que vocês fizeram a apresentação do jornal. Parabéns por permanecerem fortes e com o compromisso de trazer informações que trazem
paz e qualidade de vida.
Evanilda Lança, Indaiatuba
Parabéns pelos novos passos do jornal. Que ele continue crescendo cada
vez mais.
Célia Terra, Campinas
Cada vez mais zen. Vamos continuar
cada vez melhor.
João Scalfi, Indaiatuba
Parabéns a toda a equipe, que faz um
importante trabalho neste momento
crucial. Vida longa e próspera!
Vera Oki, Indaiatuba
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O

estalo veio com a morte da
avó, há oito anos. A gaúcha
Jacqueline Costa Fernandes,
então, perguntou a si mesmo: onde
estavam as benzedeiras? Referia-se
à milenar prática da falecida progenitora. Quem iria perpetuá-la?
As indagações levaram a gaúcha a
pesquisar o assunto e, aos poucos,
reproduzir o que a avó fazia. Aos 38
anos, e rebatizada Jacqueline Naylah,
é pioneira do movimento de reinvenção do benzimento. Bióloga, ela
aliou os conhecimentos acadêmicos
ao holismo, trabalhando com vivências, palestras e cursos (presenciais
e on-line). É também sacerdotisa da
linha de Maleh (religiosidade africana). Lançou recentemente Diário de
uma Benzedeira, no qual divide memórias e revive ensinamentos para
melhorar o dia a dia, a saúde física,
mental e espiritual. Nesta entrevista
ao JORNALZEN, Jacqueline Naylah
fala mais sobre práticas de proteção
e limpeza energética que podem ser
aplicadas em vários aspectos da vida.
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ZENTREVISTA: Jacqueline Naylah

BÊNÇÃO RENOVADA
Pioneira do movimento de reinvenção do benzimento, bióloga e
terapeuta holística compartilha vivências e legado antepassado
Ale Manchini Fotografia

As redes sociais têm colaborado
para um movimento de reinvenção dessa prática?
Com certeza. Principalmente
no ano de 2020, junto à pandemia,
precisamos ficar exclusivamente nas
redes sociais e levar mais segurança
e confiança para as pessoas. Levar a
cada uma delas o entendimento de
que os templos, paróquias, igrejas
e casas estavam fechados, mas que
Deus, independentemente da religião,
continuava dentro de cada um de nós.

Desde quando passou a ter interesse por terapias holísticas?
Nasci em famílias ligadas a saberes ancestrais, medicinas naturais e
espiritualidade. Está no meu sangue.
Comecei a fazer cursos na área depois do nascimento do meu primeiro
filho, no ano de 2003.

Como avalia a proposta do JORNALZEN, voltada às diferentes
vertentes do autoconhecimento?
Uma linda e importante proposta.
Informar de forma livre, abordar
diferentes temáticas, mas sempre
com foco no bem-estar, na saúde e
na vida plena. A informação ampla
e diferenciada convida o leitor para
que ele conheça mundos diferentes
e faça a escolha conforme o que lhe
toca o coração.

Quais as primeiras referências
sobre benzimento das quais se
recorda?
Minha vó me benzendo nos olhos,
sob o rezo de Santa Luzia. Acredito
que eu devia ter uns 3 ou 4 anos.
Qual o papel da ancestralidade na
proteção e limpeza energética?
Nossos ancestrais são detentores
da sabedoria de que todos somos
natureza. Somos cíclicos. Somos
dotados de corpo energético e espiritual. Foram os ancestrais que nos
ensinaram sobre o poder dos chás,
das ervas, das orações. Nossos antepassados cultuavam a prática da fé.
De que forma o conhecimento
científico contribui para melhor
difundir a arte do benzimento?
O conhecimento científico auxilia
na compreensão sobre energia, sobre

física quântica, sobre o ser humano
e seus ciclos naturais. Em tempos de
tecnologia, em que estamos cercados
de informações, boa parte das pessoas
tem sede de entender. A ciência acolhe os questionamentos e traz mais
consciência da importância dessa arte.

“Nossos ancestrais são detentores
da sabedoria de que todos somos
natureza, e nos ensinaram sobre o
poder dos chás, ervas e orações”

Que mensagem gostaria de deixar aos nossos leitores?
Cada um de nós nasce e carrega
dentro de si todos os segredos para
a construção do nosso próprio destino. O uso da fé nos possibilita ao
entendimento, consciência e força
para que, junto a Deus, cada um de
nós acolha todos esses segredos e siga
uma vida em plenitude. Que cada
leitor siga 2021 sendo protagonista
de seu rumo e escreva uma linda e
feliz história de seu destino.
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JOÃO SCALFI

Mundo de Regeneração
Afirmou Jesus em seu Evangelho:
Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim.
Há muitas moradas na casa de meu
Pai; se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu vou para preparar o lugar e depois que eu tenha ido e
vos tenha preparado o lugar, eu voltarei a fim de que lá onde eu estiver
ai estejais também. (São João, cap.
XIV, V.1, 2, 3).
A casa do Pai é o Universo; as diferentes moradas são os mundos que
circulam no espaço infinito e nos oferecem oportunidades de habitarmos
estes planos a medida do nosso merecimento.
Os Espíritos de luz, por meio das
comunicações, nos esclarecem também que são habitados todos os globos que se movem no espaço e que
“o homem terreno está longe de ser,
como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição”.
Os orientadores espirituais esclarecem que, com base no grau de evolução moral e intelectual de seus habitantes, os mundos podem ser classificados em: I) primitivos – onde o
ser está no início da sua evolução; II)
de expiações e provas (estágio atual
da Terra) – nos quais predominam o
orgulho, o egoísmo e a violência; III)
de regeneração (processo que a Terra está iniciando atualmente) – em
que os seus habitantes já se reconhecem como Espíritos imortais em processo de evolução, e se dispõem a
trabalhar no seu progresso moral; IV)

felizes – em que predomina o bem; V)
celestes ou divinos – moradas dos seres puros, espíritos de luz.
A Terra esta em fase de transição,
saindo da condição de Mundo de Expiações e Provas para a de Mundo de
Regeneração. Nesta sua nova fase, tal
como ocorre em um estágio escolar,
separam-se os Espíritos que evoluíram o suficiente para continuarem
progredindo na Terra, daqueles que,
não conseguindo passar neste processo seletivo, irão habitar outros
mundos inferiores, porque suas vibrações não serão mais compatíveis
com a nova fase da Terra. (parábola
da separação do Joio do Trigo – Matheus XIII – 24/30).
Aqueles que permanecem na Terra, todavia, não vão encontrar um
mundo já regenerado. Eles terão que
participar do trabalho de sua construção, tendo por base os princípios
contidos no Evangelho, e estarão contribuindo nessa obra, à medida que
trabalhem no seu próprio aprimoramento moral e intelectual, vivenciando gradativamente as leis que emanam de Deus, e que foram ensinadas
e exemplificadas por Jesus.
Aproveitemos, pois, a oportunidade de crescimento e mudança que
este mundo em transformação nos
oferece!
Fonte: O Evangelho segundo o Espiritismo; O Livro dos Espíritos (Allan
Kardec); e Bíblia Sagrada
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INDICADOR TERAPÊUTICO
CURSO

iPhoenix

Campos Multidimensionais
Silvia 11 98429 7035
Do coração e Mente Criativa de Peggy Phoenix Dubro

22 e 23/03 – Online
Saiba que você pode fazer mais, evolua sua percepção
e insights e traga tudo isto para sua vida aqui no agora!
Transforme você!
Espaço EMF
Rua Alice Macuco Alves 41
Sala 3 – São Paulo
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MÁRCIO ASSUMPÇÃO

Escute o seu corpo
A comunicação é o eixo fundamental na vida de todos os seres humanos. Já diz o ditado: “quem não se comunica se trumbica”.
Existem várias formas de comunicação, através da fala, da escrita,
dos gestos e até pelo olhar. Geralmente nos atemos à comunicação externa do nosso corpo, mas temos dificuldade em reconhecer sua comunicação interna.
A maioria das pessoas reconhece a importância de nos expressarmos
através dos órgãos dos sentidos, mas
resiste sobre a visão de que o nosso
corpo também se expressa internamente. Por exemplo: quando estamos
tristes, nossos pulmões expressam
esse sentimento, fechando-se e criando dificuldades na área respiratória. Quando estamos raivosos, nosso fígado fica opilado e nos sentimos
tensos e reativos. Quando estamos
com medo, nossos rins e bexiga não
param de funcionar, e haja banheiro
para desaguar. Quando estamos contrariados, nosso estômago fica congestionado.
Os órgãos sentem os impactos emocionais o tempo todo. É preciso au-

toconhecimento
para escutá-los. Já
é reconhecida mundialmente a importância das boas emoções nos processos de cura. Em muitos hospitais são
aplicadas técnicas que ajudam os pacientes a se recuperarem através da meditação e do yoga.
Para ampliar o acesso das pessoas a
esses atendimentos complementares,
temos de mudar o paradigma de nos
vermos apenas mecanicamente, como
se fôssemos pedaços separados de peças que se encaixam. É preciso nos enxergarmos como seres quânticos que
somos, pois “corpo e mente” não estão separados.
Nosso corpo precisa de atenção.
Quando não o escutamos, podem surgir dores e doenças. Elas trazem a oportunidade de olharmos para dentro e de
fazermos mudanças positivas no processo de autoconhecimento.
Comece a escutar o seu corpo. Você é o seu fígado, sua vesícula, seu coração e seu intestino. Assim como você se expressa pelos seus olhos, por que
não poderia se expressar pelos seus rins?
As emoções positivas e negativas são
manifestadas o tempo todo pelo corpo.

Na via construtiva: a alegria abre os pulmões; a compaixão acalenta o coração;
a benevolência nutre o fígado; a coragem protege os rins; o desapego limpa
os intestinos; e o afeto aumenta a imunidade. Na via destrutiva: a raiva opila
o fígado; a indecisão congestiona a vesícula, o medo paralisa os rins, a triste
za fecha os pulmões, a mágoa congestiona o coração, a amargura bloqueia o
pâncreas e assim por diante.
A prática do yoga é uma excelente
oportunidade de “conversarmos com o
corpo”. No yogaterapia, durante a prática, conduzimos os alunos para uma
auto-observação, além da visão mecâ-
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nica das posturas e dos alinhamentos, também buscamos trazer o praticante para entender o que está acontecendo internamente no seu corpo.
Isso traz uma mudança significativa
na relação corpo e mente do aluno.
Quanto mais consideramos o valor dos nossos pensamentos e emoções em nossa vida, mais nos tornarmos conscientes de que a mudança
está em nossas mãos. Uma vida melhor depende de uma atitude mais
construtiva diante dos desafios cotidianos e de uma mudança no estilo
de vida que promova saúde e bem-estar.

Quarentena: tempo para o autoconhecimento
por Dora Ramos

E

m meio à pandemia, a recomendação geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) é o isolamento social, evitando ao máximo as saídas de
casa, ainda mais se não houver necessidade. De fato, esse isolamento acaba
afetando nossa vida de uma forma não
muito positiva. No entanto, é possível
sim usar esse momento a nosso favor.
Utilizar esse período para uma jornada de autoconhecimento é uma ótima maneira para se aperfeiçoar e obter uma melhor atuação na vida, tanto no campo profissional, quanto pessoal. Há mais de 20 anos nessa jorna
da de autoconhecimento, acredito que
quando melhoramos como pessoas, me-

lhoramos o mundo também. Isso nos
dá forças para trabalhar com maior
confiança e acreditarmos mais em nós
mesmos.
Esse é um momento de força e compreendo que, na vida, tudo o que passamos nos dá forças para enfrentarmos
situações adversas como essa do coronavírus. E essa força que nasce em nós
também nos ajuda a enfrentar o mercado de trabalho, muito afetado atualmente pela pandemia. E tudo isso de-

vido principalmente ao nosso autoconhecimento adquirido com o passar
dos anos.
Os estudos da astrologia, arcanjos
e cabala me trouxeram essa oportunidade de me conhecer melhor, além, é
claro, de todas as minhas vivências na
infância e no decorrer dos anos. Outros estudos que auxiliaram no meu caminho foram os de programação neurolinguística, pois de acordo com um
de seus criadores, Richard Bandler, a
PNL é um processo educacional para
melhor uso do cérebro; o reiki, que ajuda a canalizar a energia vital; e o coaching, para compreender o comportamento pessoal e estimular a busca de
soluções e ampliar horizontes.
Se o autoconhecimento é mesmo a

chave para enfrentar desafios, não perca mais tempo. Utilize a quarentena
para investir em você nesse sentido.
Procure algum curso, vídeo ou mesmo
um(a) terapeuta para te ajudar nesse processo, que será de muita importância e fará com que caminhe com maior leveza em sua vida.
O autoconhecimento é essencial para que tenhamos ótimas performances em nossas vidas, e além de tudo, auxilia-nos a ter uma melhor saúde física, mental, emocional e espiritual. Um
pacote completo para o que mais precisamos nos dias de hoje, de amanhã,
de muitos que ainda estão por vir.
Dora Ramos é terapeuta holística
dora@fharos.com.br
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Marcelo Sguassábia

CLÉLIO BERTI
Estilo de vida
Qual é o seu estilo de vida? Entender
quais são as coisas que colocamos em
nossas vidas e quais tiramos é fundamental para caminharmos na direção que desejamos.
O estilo de vida representa os nossos valores. Materializamos as nossas ideias através de atitudes, comportamentos, ações e pensamentos.
Geralmente as pessoas gostariam de
ter um determinado estilo, mas são
incoerentes. Claro está que arcaremos com as consequências daquilo
que colocamos em prática.
Se tomo, em média, seis xícaras
de café com açúcar por dia, terei
uma ingestão de açúcar acima do
saudável.
Se sou sedentário, estarei muito
mais vulnerável a dores crônicas. Parte expressiva das dores acontece por

FEVEREIRO/2021

falta de alongamento, falta de tônus
muscular e
postura incorreta. O sedentarismo
rouba alongamento, força muscular
e postura.
Se quero uma boa imunidade,
precisarei de baixo estresse, boa alimentação e sair do sedentarismo.
Não há milagre. Há coerência.
Para uma boa vida, determine o
que você deseja. Quais são as coisas relevantes para você. Aonde você quer chegar. Depois, faça as escolhas que levam para a direção certa. Por fim, coloque em prática o estilo de vida que você precisa.
Toda escolha significa uma renúncia. Faça as escolhas que trazem paz
para o seu coração.

Av. José Bonifácio, 1.030
Jd. Flamboyant - Campinas
WhatsApp: 19 99725.4241

www.yogaemcampinas.com.br

Capitão algodãozinho
Mil, mil e duzentos, mil e quinhentos mortos por dia. Relincha o “Capetão”, com a fleuma de estrebaria que lhe é peculiar: “E daí? Sinto muito, mas no tocante a esse negócio de morte aí, são coisas da
vida”. Deita a cabeça no travesseiro e dorme a sono solto, roncando e babando na fronha.
Acorda às três da manhã, resquício da rotina da caserna. E devaneia ainda deitado: “A vacina
é o mais tranquilo, deixo agir a
lei da oferta e da procura. Mais
uns dois ou três dias e fica tudo encalhado na prateleira dos laboratórios. Tô ouvindo falar aí que todo mundo já comprou e tá imunizando, então vou esperar a hora
da xepa. Se não negociar comigo
vai perder a validade. Aí eles vão
ter que desovar e vender tudo a
preço de banana para o Brasil acima de tudo. No tocante às seringas e às agulhas, eu já sei bem de
quem que eu vou pegar.”
O Pançuelo diz que o problema
maior mesmo é no tocante ao algodãozinho. Eu vou falar com o
Caiadão, estamos reatando aos
poucos, para ver se no tocante a
essa questão do algodão há a possibilidade de confisco dos cotonicultores. É o homem certo pra encampar comigo essa missão – mé-

dico e líder do agronegócio lá no
tocante à região dele. Sim, porque o algodão no caso é hidrófilo, de uso hospitalar.
Se o Caiadão ficar em cima do
mourão (o de cerca, não o meu
vice) ou mijar pra trás eu pego o
rapazinho lá do meio ambiente
pelos cueiros e mando desmatar
o que for preciso de selva para
plantar algodão. O que eu não
sei é se dá tempo de esperar o algodão crescer, mas tudo bem, nesse tocante mando encharcar de
agrotóxico que é pra colher mais
rápido.
Ou então, melhor ainda. Vou apelar para o brio cívico do povaréu.
Eita capetão do brejo, não é à toa
que a tua astúcia te trouxe até aqui,
no tocante ao Alvorada. Tá pronto até o slogan. Se bem que esse
negócio de slogan é coisa de marica – tá pronto o grito de guerra: “Cidadão que é cidadão obedece o Capitão: na hora da vacinação, traga o seu próprio algodão”. Aí resolve, cada um que traga o seu chumaço de casa. Já chega a vacina da gripezinha, que é
por conta do governo.
* Esta é uma obra de ficção.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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RENATO KALIL UEHBE

Alimentação saudável
é vida com qualidade!
Em 1987, os Titãs já cantavam: “Você tem sede de quê? Você tem fome
de quê? Desejo, necessidade ou vontade?” Então, lhes pergunto: vocês
têm fome de quê? O que de fato nos
alimenta, o que de fato alimenta seu
corpo e alma?
Todos estamos constantemente
em processo de reeducação alimentar. Temos conceitos enraizados que
nem sabemos ao certo de onde vieram e porque são tão sólidos. Portanto, melhorar a alimentação não é
um processo simples. Alimentar-se
bem aumenta a disposição e a imunidade do nosso organismo contra as
infecções. Pode também, por si só,
prevenir e tratar doenças crônicas,
como hipertensão arterial, diabetes
e obesidade, além de infarto e derrame cerebral.
Pense no seu dia do início ao fim.
O que de fato estou comendo todos
os dias? Será que o que como tem

qualidade nutricional ou são apenas calorias “vazias”, como refrigerantes, bebidas alcoólicas, doces (balas, chocolates, pirulitos e chicletes), qualquer tipo
de fritura, alimentos industrializados em
geral (biscoitos, bolos, macarrão instantâneo), embutidos (salames, salsichas e linguiças), sorvetes, etc.
A ingestão de proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e gorduras é essencial para uma boa alimentação. Porém, cuidado com a carbofobia e a proteinomania. A ingestão em excesso de
proteína e/ou a baixíssima ingestão de
carboidratos podem trazer problemas
de saúde – sempre procure uma nutricionista ou médico.
Olhe bem para o seu prato hoje. Você enxerga cor nele? Quantas cores?
Parece bobagem, mas não é. A visão é
um dos sentidos mais importantes na
hora de escolher os alimentos que iremos consumir.
A Organização Mundial da Saúde

(OMS) recomenda cinco porções diárias, pelo menos cinco dias da semana, de frutas, verduras e hortaliças.
Porém, ainda há um consumo elevado
de alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares livres e sal/sódio – e baixo consumo de frutas, vegetais e outras fibras alimentares.
Reduza (ou cesse) o consumo de produtos de origem animal – sim, é possível vivermos muito bem sem eles; há
comprovação científica suficiente de-

Você já descobriu o seu propósito de vida?
por Karin Panes

V

ocê já deve ter parado para pensar qual é o motivo da sua existência. Na vida, tudo tem um propósito. Em uma analogia com a natureza,
tudo que não está cumprindo com seu
propósito ou função, está morrendo.
Se uma árvore frutífera não dá frutos,
por exemplo, ela acaba definhando e
morre. No caso do ser humano, a psicologia positiva fala que uma vida sem
propósito é uma vida sem sentido e somente existir sem saber o porquê desestimula, já que não existe desafio. Venho observando um movimento grande nas pessoas pela constante busca por
um propósito. Mas nessa busca há uma
confusão.
Muitos acreditam que a busca por
um significado de vida está atrelada à
carreira. Mas não necessariamente é

preciso mudar de carreira já que ela é
apenas um veículo dentre outros que
nós temos para viver a nossa missão.
Propósito e transição de carreira são
independentes.
Durante a nossa jornada vamos estabelecendo micropropósitos, como
por exemplo pagar a faculdade do filho.
Mas é preciso descobrir algo maior, sua
real missão. Geralmente trata-se de
uma contribuição para a humanidade
e envolve o todo.
Se conseguir aliar o seu propósito
com a carreira, ou seja, ganhar dinheiro com aquilo para sobreviver, é maravilhoso, mas podemos encontrar
outros veículos para viver nossa missão, que não a profissão. Por exemplo,
um bancário descobre que seu propósito é contribuir com crianças carentes. Ele pode se engajar numa causa
social para cumprir sua missão. ONGs
são excelentes veículos para viver es-

sa missão. Se você gosta de animais e
de ajudá-los, não precisa largar sua
profissão e fazer veterinária. Você pode se engajar numa ONG protetora
dos animais.
Temos uma função no mundo e cada um de nós carrega uma maleta de
ferramentas para executá-la. Nessa maleta tem os nossos dons e nossas competências. Por exemplo, a pessoa que
nasce com a competência da comunicação, talvez sua missão esteja relacionada com ajudar pessoas e ela pode
usar sua fala para influenciar as outras
pessoas de forma positiva, ajudando-as a encontrar o seu próprio caminho,
por exemplo.
Na busca pela missão é importante observar o que fazemos de muito
bom. Geralmente, nem acreditamos
que aquilo que fazemos desde pequeno com facilidade seja um dom e possa ser uma pista sobre nossa missão,
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monstrando isso. Reduza (ou cesse) o
consumo de alimentos processados
ou ultraprocessados. Aumente os alimentos in natura e a ingesta de água.
Não é apenas o ato de comer. A
verdadeira alimentação envolve muito mais. Nutrição ao corpo e respeito ao planeta – é esse conceito integral que nós, humanos, devemos
buscar.
Na próxima edição, vamos abordar o pilar “vida ativa”. Não perca!

mas credite, é!
Primeiro você precisa de muito autoconhecimento, olhar somente para
si e identificar qual é a sua função nesse mundo, por meio de suas habilidades e competências. Lembrando que
propósito gera motivação e esta precisa gerar desafio maior ou igual as suas
competências.
Muitas pessoas procuram a ajuda de
um terapeuta ou de um coaching para
facilitar na identificação da sua missão, trançando um plano ação para começar a executá-la.
Por fim, tenha em mente que mais
do que encontrar uma profissão que te
possibilite viver sua missão, é encontrar na sua vida a possibilidade de viver sua missão em todos os momentos.
Karin Panes é treinadora comportamental, master coach especialista em psicologia positiva, neurocientista e CEO da Ato Solutions, empresa especializada em consultoria, treinamento e desenvolvimento humano
case@casecomunicacao.com.br
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Vamos falar sobre o Fevereiro Roxo
por Vinícius Bednarczuk de Oliveira
e Verônica Stasiak Bednarczuk

M

uito provavelmente, tenha sido
em campanhas na TV, rádio ou
em ações pela internet, você já ouvir
falar do Outubro Rosa – que assinala o
mês de conscientização do câncer de
mama, ou ainda do Novembro Azul,
que igualmente reforça a conscientização do câncer de próstata. Para cada mês, há uma cor e uma causa, e por
meio destas ações, importantes temas
são trazidos à tona, transformando através da informação correta, a vida daqueles que padecem pela falta de diagnóstico correto.
E nesta linha, te perguntamos: Você conhece o Fevereiro Roxo?
Campanha criada em 2014, na cidade mineira Uberlândia, o Fevereiro
Roxo apresenta à sociedade a importância do diagnóstico precoce de três
doenças: lúpus, fibromialgia e Alzheimer que, embora sejam doenças diferentes, ainda não tem cura, mas, com
o diagnóstico precoce e o tratamento
adequado, é possível amenizar os sintomas, contribuindo com a melhora na
qualidade de vida das pessoas que convivem com estas patologias.
O lúpus eritematoso sistêmico (LES),
ou somente lúpus, é uma doença inflamatória e autoimune que pode afe-

tar múltiplos órgãos e tecidos, como
pele, articulações, rins, cérebro e outros órgãos, causando fadiga, febre e
dor nas articulações. Doença ainda
sem cura e o tratamento proporciona
uma melhora na qualidade de vida
destes pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia,
o lúpus pode ocorrer em pessoas de
qualquer idade, raça e sexo, porém as
mulheres são muito mais acometidas.
Ocorre principalmente entre 20 e 45
anos, sendo um pouco mais frequente
em pessoas mestiças e nos afrodescendentes. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 65 mil pessoas
com lúpus.
O diagnóstico é feito através do reconhecimento pelo médico de um ou
mais dos sintomas acima. Ao mesmo
tempo, como algumas alterações nos
exames de sangue e urina são muito
características, eles também são habitualmente utilizados para a definição
final do diagnóstico. Exames comuns
de sangue e urina são úteis não só para
o diagnóstico da doença, mas também
são muito importantes para definir se
há atividade do LES.
Já o Alzheimer, segundo o Hospital Albert Einstein (HAE), é uma doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas com mais idade. Funções cerebrais como memória, lingua-

gem, cálculo, comportamento são comprometidas de forma lentamente progressiva levando o paciente a uma dependência para executar suas atividades de vida diária. Ainda segundo o
HAE, é um processo diferente do envelhecimento cerebral, pois ocorrem
alterações patológicas no tecido cerebral como deposição de proteínas anormais e morte celular.
O diagnóstico atualmente se dá com
a entrevista médica e a exclusão de outras doenças por meio de exames de
sangue e de imagem (tomografia ou
ressonância magnética) e avaliação
neuropsicológica (expandida ou computadorizada). Não existe ainda um
marcador biológico da doença, ou seja, um exame único que o médico possa pedir e ter a segurança total do diagnóstico, mas recentes avanços laboratoriais têm melhorado a acurácia
diagnóstica. Quando diagnosticada no
início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de
vida ao paciente.
Por fim, também de acordo com a
Sociedade Brasileira de Reumatologia,
a fibromialgia é uma doença de causas
ainda desconhecidas que se caracteriza por dor crônica em vários pontos
do corpo, especialmente nos tendões
e nas articulações. O diagnóstico é clí-
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nico, isto é, não se necessitam de exames para comprovar que ela está presente. Se o médico fizer uma boa entrevista clínica, pode fazer o diagnóstico de fibromialgia na primeira consulta e descartar outros problemas. O
sintoma mais importante da fibromialgia é a dor difusa pelo corpo. Habitualmente, o paciente tem dificuldade
de definir quando começou a dor, se
ela começou de maneira localizada
que depois se generalizou ou que já começou no corpo todo.
Seja qual for o mês, a cor ou a causa que ele represente, uma verdade
todos têm em comum: a informação
pode salvar vidas e saber o que se tem,
pode mudar toda a história.
Se você ou alguém que você conhece apresenta estes sintomas, busque imediatamente ajuda médica. E
não esqueça de compartilhar estas informações – nunca sabemos onde o conhecimento pode chegar e quem ele
pode salvar.

Vinícius Bednarczuk de Oliveira é farmacêutico,
doutor em ciências farmacêuticas, coordenador
do curso de farmácia e de práticas integrativas e
complementares do Centro Universitário Internacional Uninter.
vinicius.bednarczuk@hotmail.com
Verônica Stasiak Bednarczuk é psicóloga, especialista em análise do comportamento, fundadora e diretora do Unidos pela Vida – Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística.
veronica@unidospelavida.org.br
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DIVINO SEGREDO
RICARDO GONZALEZ

Pão da Salvação, mais
atual do que nunca!
Eu me chamo Ricardo Gonzalez. Tive por muitos anos um pet shop de
família na minha cidade, Petrópolis,
famosa pela sua história – cidade linda de viver, mas que em determinadas épocas sofre com tragédias naturais, como transbordamento de rios,
deslizamento de terras, e outras mais,
decorrentes do mau uso de solo e da
precária conservação dos recursos naturais.
Em 2003 Petrópolis foi atingida
por uma enchente que destruiu meu
estabelecimento completamente. Me
vi, da noite para o dia, sem renda,
cheio de dívidas e, pior, não tive crédito para recomeçar. Fechei minha loja. Fiquei sem meu negócio e desempregado.
Passei momentos e anos muito difíceis, que culminaram, em 2008, com
uma situação tão ruim que me faltavam, por dias seguidos, moedas pa-

ra comprar meu pão francês.
Resolvi que ia mudar aquela situação e procurar na internet uma receita
fácil de fazer com que permitisse me tornar o padeiro de minha casa. Procurei,
claro, uma receita integral com grãos.
Acabei descobrindo uma muito fácil de
se fazer, que nem sova precisava. Bastava misturar os ingredientes e descansar aquela massa bem hidratada por longas 12 horas. Após esse tempo, era só
colocar nas fôrmas e assar. O pão saiu
lindo, espetacular. Vi ali, então, uma grande oportunidade de recomeçar a ter renda revendendo aqueles pães. Passei a
chamar o pão de Pão da Salvação, o pão
que me salvaria e me levaria adiante,
alimentaria minha família e me traria
de volta renda e alegria de poder me
autossustentar.
Hoje, me sinto realizado. Mas faltava uma coisa para essa realização se
tornar completa. Eu, hoje, consigo com
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meus cursos on-line poder levar conhecimento a um custo que todos podem
pagar a todos os cantos do Brasil. Isso
me realiza, me faz feliz!
Está havendo uma revolução silenciosa nos lares deste nosso Brasil. Quanta gente feliz fazendo pão! Virou uma
saudável terapia, uma mola propulsora de novos sonhos e negócios com
novas micropadarias sendo inauguradas por todos os cantos. Que belo isso!
Sim, o pão além de ser sagrado é

PADEIRO ARTESANAL COM FOCO
EM PANIFICAÇÃO SAUDÁVEL
13 anos de experiência com panificação e
confeitaria artesanais saudáveis, ministro
cursos online via Telegram em 4 grupos
com e sem glúten com alunos por todo o
Brasil a um custo acessível a todos!

GARANTA SUA INSCRIÇÃO
NOS GRUPOS!
www.facebook.com/divino.segredo.9
Instagram @ricardogonzalezbaker
WhatsApp 24 99850-7979
divinosegredo@gmail.com

Transtornos de personalidade, temperamento
afetivo e representatividade cinematográfica
por Sivan Mauer

A

abordagem visual dos filmes é um
poderoso instrumento utilizado para elucidar de forma didática a realidade dos transtornos mentais e demais
problemas de saúde, atuando desde o
reconhecimento das doenças até sua
aceitação social. Contudo, o mundo do
“show business” peca na forma certa de
retratar esses distúrbios, associando-os sempre a loucos ou assassinos que,
muitas vezes, conseguem alternar suas
personalidades apenas com a força do
pensamento.
Essa má representação estigmatiza
os portadores de transtornos mentais,
vinculando-os a um comportamento
violento, irracional e perigoso para a sociedade. Mas não é isso que acontece
na realidade. Em geral, esses indiví-

duos não fazem mal às pessoas a seu redor, mas sim a si próprios. Para entender melhor o assunto, hoje podemos
olhar os transtornos de personalidade
através dos conceitos de temperamentos afetivos, “re”descobertos recentemente pela psiquiatria.
Os conceitos de temperamentos podem ser separados em três tipos básicos: hipertimia, que contempla sintomas leves de mania, como aumento da

um alimento que está mais atual do
que nunca. Me salvou, tem salvado
muita gente e, sim, pode salvar sua
vida e a de um amigo, vizinho, parente.
Compartilhe este texto, para que
muitos possam ser inspirados, salvos e alimentados com pão! Vamos
seguir evoluindo, aprendendo, sendo felizes!
Assando pães!
Conto com vocês!

energia, necessidade diminuída de sono, libido exacerbada, sociabilidade, extroversão e senso de humor; distimia,
que engloba sintomas depressivos leves, como baixa energia, maior necessidade de sono, libido reduzida, ansiedade social, introversão, baixa produtividade no trabalho; e ciclotimia, que
apresenta constantes alternâncias entre sintomas leves de depressão e mania, como altos e baixos no humor e
nos níveis de atividade.
Os três conceitos são baseados na
construção afetiva-comportamental do
indivíduo, de forte origem genética.
Parentes próximos de pacientes com
transtorno bipolar, por exemplo, têm
um maior grau de desregulação temperamental, podendo apresentar transtornos de personalidade ao longo da vida.
Pesquisas recentes identificaram uma

prevalência mais alta de temperamento ciclotímico em pessoas com histórico familiar da doença, principalmente em parentes de primeiro grau de pacientes com doença de transtorno bipolar.
Contudo, o grande problema ao redor dos transtornos de humor é a negligência no tratamento. Ao ignorar os
sintomas particulares de cada tipo de
transtorno, os antidepressivos são usados em excesso, com menos eficácia e
consequências prejudiciais. O melhor
a se fazer é direcionar o paciente para
uma avaliação com um médico psiquiatria a fim de entender a melhor alternativa terapêutica e, consequentemente, aumentar as chances de sucesso no
tratamento.
Sivan Mauer é médico psiquiatra especialista em
transtornos do humor; mestre em pesquisa clínica pela Boston University School of Medicine,
dos Estados Unidos, e doutor em Psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
*ilustração: Reprodução/Kindpng
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