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DIA INTERNACIONAL DO YOGA A data terá comemoração no Parque dos
Eucaliptos (Morumbi), em São Paulo, dia 21 de junho, com uma aula de
ioga seguida de roda de conversa sobre os ciclos da natureza. Solicita-se aos
participantes trazer o tapete para a prática. A atividade é aberta ao público.
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Comemorar ou conscientizar?
Rogério Aparecido Machado

D

erivada das palavras gregas oikos,
que significa casa, e logos, que significa estudo, a ecologia pode ser entendida como o estudo da casa. Mas qual
casa? A casa onde moramos, é claro. Especificamente, o planeta Terra, a casa
de todos nós.
A palavra “ecologia”, na pronúncia
de leigos modistas, pode ser entendida
como um termo do momento para se referir a algo atual e bem-visto, por exemplo, “este é um produto ecológico”, ou
uma expressão um pouco mais esquisita: “isto está de acordo com a ecologia”.
Não distante, o tema “meio ambiente”, quando lembrado, imediatamente é
associado a uma arara azul, à Amazônia
ou algum dos polos, sul ou norte. Porém,
em ambas, descrevemos onde estamos,
ou seja, o estudo dos lugares que frequentamos, seja dentro de um prédio,
na rua ou numa floresta.
Termos um dia para comemorar a
ecologia e o meio ambiente é importante, mas o tempo de celebrarmos tais datas, na realidade, são todos os dias, pois
nenhuma pessoa que mora neste planeta, exceto algum astronauta em viagem,
deixa de estar no seu meio ambiente, que
é o lugar onde moramos, trabalhamos,
passeamos, em resumo, onde vivemos.
Então, a importância da palavra “ecologia” e de sua ciência são cruciais, pois

buscam compreender onde estamos e
as nossas interações enquanto seres humanos e outros seres vivos com os locais em que estamos inseridos.
O problema ambiental que temos vivido mais intensamente é fruto de não
termos dado a atenção devida à ecologia, que indicava, há muito tempo, a
tendência de que tudo o que está acontecendo agora não está tão ao nosso
controle como se previa.
Gostaria de lembrar que nosso meio
ambiente é um sistema fechado, ou seja,
“daqui não sai nada”. Exemplo, o infeliz
comentário “a água vai acabar um dia”.
É uma expressão que nos leva ao engano,
pois não tem como a água sair do planeta. O que estamos fazendo é sujando-a.
Com isso, teremos de procurá-la cada
vez mais longe, ou pior, limpá-la para
podermos fazer seu reuso. Isso quando
possível, uma vez que existem resíduos que nem a tecnologia mais avançada
conseguiria eliminar.
Precisamos dar o devido valor à ecologia para podermos usufruir do meio
ambiente da maneira como cita o artigo
225 da nossa Carta Magna, considerando que tais cuidados são obrigação tanto do governo como da sociedade. Portanto, cuidemos de nossa casa maior.
Rogério Aparecido Machado é docente de química e meio ambiente na Universidade Presbiteriana
Mackenzie e doutorando em saúde pública pela
Universidade de São Paulo (USP)
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PANORAMA
SER SOLIDÁRIO FAZ BEM
A Drogaria São Paulo deu início à sua tradicional campanha de solidariedade
no inverno. Pelo menos até o final deste mês, as mais de 700 lojas da rede
no Estado receberão doações de roupas, agasalhos e outros itens novos
ou em boas condições de uso, que serão destinadas à Cruz Vermelha São
Paulo, responsável pela destinação das peças arrecadadas.
BEM DA MADRUGADA
O projeto do Instituto Somando Mais Ações iniciou campanha para distribuição, nos meses de junho e julho, de kits com cobertores, luvas e tocas,
entre outros itens, a pessoas em situação de rua nos. Neste mês, serão promovidas outras ações, envolvendo médicos, músicos, veterinários, psicólogos e assistência jurídica. Para participar ou doar, acesse aqui.
CAMPANHA DO INVERNO
A empresa de shopping centers brMalls, em parceria com o Instituto Devolver, lançou campanha para arrecadar agasalhos e cobertores. No Estado de
São Paulo, os shoppings participantes, que terão pontos de coleta até o dia
30 de junho, são os seguintes: Mooca Plaza, Santa Cruz, Jardim Sul, Tamboré, Shopping Piracicaba, Campinas Shopping e VillaLobos.
FAMÍLIA NO PARQUE
Voluntários da Associação Viva e Deixe Viver estarão na entrada principal
do Parque Villa-Lobos, em São Paulo (Alto de Pinheiros), entre os dias 16 e
19 de junho, das 10h às 18h, com espaço montado para contação de histórias para crianças. As atividades são gratuitas. A programação pode ser conferida na página do projeto: www.familianoparque.com.br
PROVA BENEFICENTE
A corrida e caminhada beneficentes Arca Run 5K, em Vinhedo, voltam a ser
realizadas depois de dois anos de pandemia. A largada está marcada para
o dia 26 de junho, às 9h, na Represa 1. As inscrições podem ser feitas até o
dia 20 no site www.arcavinhedo.com.br. A corrida é organizada pela Associação de Responsabilidade Cristã e Assistencial (Arca).
FEIJOADA DA CASA DA CRIANÇA
A tradicional feijoada em benefício da Casa da Criança, de Valinhos, pode
ser encomendada – clique aqui – e retirada, em esquema drive-thru, no
dia 10 de julho, das 12h às 14h (Rua Campos Salles, 2.188 – Jardim América
II). A ONG atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social. Mais informações (19) 3871-0546 ou (19) 99576-6257 (WhatsApp).
AURICULOTERAPIA EM VINHEDO
O município de Vinhedo está oferecendo sessões de auriculoterapia em
quatro diferentes pontos da cidade (UBSs Casa Verde e Planalto, Igreja São
José e Recanto dos Aposentados). Os interessados podem comparecer aos
locais sem necessidade de agendamento. Indicada para adultos e crianças
acima de 5 anos de idade, a auriculoterapia é baseada no conceito de que
a orelha é um microssistema que representa todo o corpo, como um mapa.
CURSO DE LIBRAS
A Secretaria de Assistência Social de Indaiatuba está recebendo inscrições
para turmas presenciais do curso de libras. O objetivo é promover a acessibilidade de comunicação entre surdos e ouvintes por meio do aprendizado
da Língua Brasileira de Sinais. O início está marcado para o dia 20 de junho.
Inscrições neste link: https://www.indaiatuba.sp.gov.br/assistencia-social/
protecao-especial/pessoas-com-deficiencia/inscricoes-para-eventos/
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aria Eugênia Risueño Anjos descobriu muito cedo a
importância de respirar. Foi
no momento do nascimento, quando
liberaram o cordão umbilical que estava enrolado em meu pescoço. Desde
então, a paulistana de 61 anos experimentou a importância da respiração,
fazendo associação com o ato de respirar e viver. Formada em psicologia,
administração e fisioterapia (e anatomia do movimento, pela Faculdade de
Medicina da Santa Casa de São Paulo),
Maria Eugênia desenvolveu uma técnica própria, a Respiração Terapêutica, que leva as pessoas a perceberem a
própria respiração e a aprender a usá-la em benefício próprio, prevenindo e
tratando doenças. Apaixonada pelo ser
humano integral, ela estuda e pesquisa
ioga há mais de 36 anos, sendo também mestre em reiki e focalizadora de
danças circulares. Nesta entrevista ao
JORNALZEN, Maria Eugênia fala mais
sobre a importância dos exercícios
respiratórios, cujos benefícios observados a partir de sua própria experiência se transformaram em conteúdo
de sua própria metodologia.
O que a levou a criar uma técnica própria de respiração terapêutica?
Foi a intenção de usar a respiração
e os exercícios respiratórios, com
embasamento científico e metodologia, para promoção e manutenção
da saúde, prevenção e tratamento
de doenças. Trazer para as pessoas a
importância de cuidar da respiração e
da musculatura respiratória. O panorama mundial da saúde demanda novas áreas voltadas não apenas para o
diagnóstico e tratamento de doenças,
mas para ampliar o conceito de saúde
com foco no bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Com essa
visão, a efetiva promoção de saúde e
bem-estar requer uma intervenção
interdisciplinar e a oferta de práticas
e cuidados em evidências inovadoras
e atualizadas. A metodologia da Respiração Terapêutica está sincronizada com o conceito e os princípios da
medicina integrativa, em que o foco
é a pessoa como agente de transformação e promoção da própria saúde.
Quais os benefícios dos exercícios
respiratórios?
Eles ajudam o corpo a eliminar toxinas, doenças, infecções e patologias
que podem estar comprometendo o
funcionamento pleno e saudável de
todos os órgãos. Também desbloqueiam tensões físicas e emocionais;
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ZENTREVISTA: Maria Eugênia Anjos

INSPIRAÇÃO TERAPÊUTICA
Psicóloga e pesquisadora holística desenvolveu metodologia de
exercícios respiratórios para promover saúde e prevenir doenças
Divulgação

Como a espiritualidade pode ser integrada à medicina?
Entendo por espiritualidade a expansão da consciência sobre as possibilidades humanas, e a certeza da
transcendência multidimensional do
ser humano. Vejo que a medicina e a
espiritualidade podem ser completamente interligadas, a partir do momento em que há a conexão da pessoa com as próprias necessidades e
capacidades, e quando se assume a
responsabilidade de ser agente ativo
da própria saúde e bem-estar.
Particularmente, adota quais práticas voltadas ao autoconhecimento?
Pratico diariamente exercícios
respiratórios, seguindo a metodologia
da respiração terapêutica, meditação,
reiki, Deeksha, danças circulares e
terapia individual. Pesquiso e estudo
tudo o que se refere ao desenvolvimento humano.
Como avalia a proposta do JORNALZEN?
Muito importante, pois contribui
para expandir os canais de informação
às pessoas. Ajuda a embasar as possibilidades para encontrar ferramentas
e profissionais competentes.

aumentam a capacidade de oxigenação, renovação e nutrição celular.
Estimulam a circulação de todos os
líquidos corporais e promovem aumento da percepção de si mesmo,
trazendo presença plena, acalmando
a mente e relaxando. Os exercícios

respiratórios trazem vitalidade para
todos os sistemas, ativando a capacidade inata do corpo de sempre buscar
a saúde, a homeostase. Ao escutar e
perceber o movimento da nossa respiração, acessamos as restrições que
criamos e as emoções que as motivam.

“O panorama mundial demanda
novas áreas voltadas para ampliar
o conceito de saúde com foco no
bem-estar físico, social e espiritual”

Que mensagem gostaria de deixar
para os nossos leitores?
Pratiquem diariamente os exercícios respiratórios, dando tempo e
atenção para si mesmo. Desenvolvam
o autocuidado, a percepção de si mesmo e das próprias condições. Aumentem o nível de conscientização das
suas possibilidades e capacidades internas. Assumam a responsabilidade
para fazer as transformações necessárias para si mesmo, com renovações
e criações de novos movimentos na
sua caminhada, para que seu mundo
interno esteja sempre fortalecido e
alinhado ao seu propósito, ao que faz
sentido para você. Despertem para sua
força interior, ativando paz, plenitude, completude e abundância para sua
vida em todos os aspectos.
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JOÃO SCALFI
Repousar um pouco
“E ele lhes disse: Vinde repousar um
pouco, à parte, num lugar deserto”
Marcos, 6:31
Se os discípulos do Evangelho, por
vezes, tinham de se retirar, à parte,
para um lugar em que lhe seria possível o refazimento das forças para a
continuidade do trabalho, não deveria permitir que o descanso se lhe prolongasse além do necessário.
Os apóstolos, que sequer tinham
tempo para comer, foram aconselhados por Jesus a efetuarem, em
contato mais estreito com a natureza, diminuta pausa nas primeiras
lides pela divulgação da Boa Nova,
de vez que, naturalmente se encontravam eles sob o desgaste que a tarefa lhes impunha.
Não obstante, o Mestre, zeloso como sempre, não se esqueceu de alertá-los contra os perigos do comodismo, ao qual, sem dúvida, sob o patrocínio de confortáveis vivendas, o espírito pode se entregar facilmente.
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O que de fato traz felicidade?
Marcelo Santos

No trabalhador
do Evangelho, a fadiga espiritual que se instala pode denunciar ação sutil dos adversários das
trevas, que pretendem obstruir o seu
crescimento espiritual.
Não te deixes, assim, convencer
de que a tua necessidade de descanso ultrapasse os limites do razoável,
porque se, de fato, todos ainda nos
revelamos frágeis para o trabalho
ininterrupto, somente através do trabalho que não reclama férias prolongadas é que melhor conseguiremos
nos preparar para a sua execução.
Agradecemos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que
servir é o nosso melhor investimento.
Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. (André
Luiz/Chico Xavier).
Fonte: Jesus Sempre
(Carlos Baccelli/Irmão José)

D

esde que nos entendemos como seres humanos, dotados de racionalidade, nos preocupamos sobre onde e
como buscar a felicidade — talvez ela
seja um dos nossos anseios mais incessantes. Na data em que comemoramos o
seu dia, 20 de março, vale questionar: o
que de fato traz felicidade?
A palavra significa, de acordo com
o dicionário Houaiss, o estado de “estar
feliz”, uma consciência plenamente satisfeita. Boa fortuna, sorte, êxito, acerto
e sucesso.
Para a psicologia, quando falamos
em felicidade, principalmente no momento atual, em que passamos por uma
pandemia na qual muitas pessoas conheceram a tristeza e a dor e, ao mesmo
tempo, com a invasão da Ucrânia, em
que vemos o mundo vivendo uma tensão
em vista de uma guerra e uma possível
ameaça nuclear, tudo está na contramão
do que entendemos por felicidade.
O tema é tão importante que, em
2010, tivemos a PEC da Felicidade, que
alterava o artigo 6º da Constituição Federal e incluía o direito à busca da felicidade, individual e coletiva, mediante
a dotação do Estado e da própria sociedade nas adequações das condições de
exercício desse direito.
O assunto sempre foi abordado ao
longo do tempo, mas ultimamente se
tornou ainda mais necessário. Entende-se que a felicidade sempre será algo que
o ser humano busca para o seu estado
de bem-estar, porém, ela é apenas uma
parte disso; um estado afetivo e virtudes positivas é que vão levar as pessoas
a terem emoções positivas. Podemos
entendê-la como uma busca contínua
por essas emoções positivas, podendo,
sim, mudar de indivíduo para indivíduo,
justamente por poder ser vista de uma
maneira diferente para cada um.
Uma crítica que se faz às pessoas felizes é o fato de elas, teoricamente, não
estarem ligadas à realidade das coisas
e aos perigos que o mundo oferece. No
entanto, tal análise não se sustenta. Se
o meio em que se vive é favorável, se as
relações estão satisfatórias, o indivíduo estará feliz mesmo diante de crises
mundiais, como a pandemia ou a guerra russa. Não significa que as pessoas se
tornarão insensíveis às outras realidades ou não empáticas aos sofrimentos
alheios. Por ser um estado de espírito, a

felicidade é considerada algo sensível e
mutável. Portanto, qualquer distorção,
disfunção das relações humanas ou dificuldade, independentemente de fatores externos ou internos, impactarão o
estado de espírito.
Por outro lado, nossa capacidade de
adaptação, otimismo e até mesmo a realização com as conquistas do próximo
podem fazer de nós, seres humanos, mais
felizes. Fatores externos, atrelados a mudanças, podem nos tirar de um estado
ruim para um estado de melhor qualidade. Logo, quando tratamos de adaptabilidade, pensamos em algo flexível.
Voltando à subjetividade que o termo traz, vale destacar a relação com o
dinheiro. É comum associarmos riqueza
à felicidade. Insisto que isso é muito relativo. Se fosse regra, pessoas afortunadas
não passariam por doenças mentais ou
sofreriam com o luto, por exemplo. Viveriam em estado de êxtase constante.
É claro que o dinheiro pode amenizar algumas situações, favorecer algumas mudanças, proporcionar um estado
mais confortável para poder ultrapassar
as dificuldades da vida, mas, por si só,
não garante plena satisfação a vida inteira, sem passar por infelicidades.
O psicólogo Abraham Maslow fala
que no momento em que alcançamos a
autorrealização, um novo desejo surge.
Dessa forma, o estado de felicidade é
momentâneo, porque alcançamos um
objetivo, só que logo em seguida, outro
surge e, toda aquela vontade, todo aquele sofrimento, toda aquela mudança, se
apresentará novamente.
Pode-se concluir que a felicidade é
sempre um estado mutável. Portanto, o
dinheiro pode trazer facilidades e momentos de felicidade, não a sua plenitude, pois seria algo impossível de ser
alcançado por se tratar de um estado
transitório de humor.
A busca da felicidade não segue uma
fórmula pré-definida. É algo pessoal. Com
base na psicologia positiva, o engajamento, o sentido da vida e as realizações ajudam nesse caminho, assim como o bem-estar nas relações, satisfações (trabalho, relações, saúde física e mental, estudos, religião, esportes), capacidade de
mudanças e adaptabilidade. As emoções
são direcionadas para a relação que o
nosso “eu” estabelece com o mundo.
Marcelo Santos é psicólogo clínico e professor do
curso de psicologia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM)
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MARCELO SGUASSÁBIA
Caneca do Vladimir
Pouca gente sabe, mas o fato é que
uma reles caneca de cerâmica é dos
xodós mais estimados do Vladi, um
dos homens mais poderosos do planeta.
Onde quer que esteja, onde seja
o evento ou reunião oficial, lá está o
copo térmico com o brasão russo ao
lado do desalmado dono. E a estima
vem de longe, da mais tenra infância para falar a verdade. Conterrâneos de São Petersburgo juram de
pés juntos que ela já fazia parte da
lancheira usada na Escolinha Pimpolhov Novinsky, estabelecimento
onde o estadista teve contato com as
primeiras letras.
Alguns anos mais tarde, o pequeno Vladimir se divertia a valer
misturando na caneca amoníaco e
laxante para produzir quantidades
industriais de “sangue do diabo”, a
ser entornado nos uniformes escolares dos colegas. Melhor dizendo:
das colegas, preferencialmente na
altura dos seios.
Na adolescência, o “sangue do
diabo” deu lugar à excelente vodca russa, sendo este o líquido mais
assíduo no recipiente daí em diante

– nos anos de faculdade, passando
pelos tempos de KGB e chegando à
carreira política.
Bastante conhecida pelas milhares de fotos em que o dono a empunha, o astuto Vladimir teve a ideia
de encomendar uma réplica da caneca para ser utilizada nos eventos
públicos e diplomáticos. Contendo
bebida alcoólica e deixada providencialmente ao lado do dono, servia de isca para possíveis tentativas
de envenenamento. Já a original
ficava escondida no bolso do sobretudo, abastecida regular e reservadamente com líquidos de primeiríssima qualidade por seus asseclas de
confiança.
É sabido que a mítica caneca, nos
últimos meses, anda permanentemente cheia de um líquido vermelho
e viscoso, que jorra com abundância
em um país vizinho à Rússia. E deste
líquido, ao que parece, Vladimir se
farta dia e noite. Lambendo os beiços, dá a entender que quer mais.
Muito mais.
* Esta é uma obra de ficção
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE

Cuide-se para não ficar doente!
Quando está estudando ou
ro, medite todos os dias (o
produzindo um trabalho
Canal Science Academy
acadêmico (ou outro), você
tem muitas lives Ciência
com Meditação). Segundo,
sente muita vontade de coalimente-se bem, reduza
mer? Doce, chocolate? Você sabia que as atividades
ou elimine junk food e cointelectuais de estudar, rema castanhas. Terceiro, fafletir e produzir consomem
ça alguma atividade física
e, finalmente, durma, em
muita energia do corpo?
Profa. Windyz
média, oito horas por noite.
Isso mesmo!
Ferreira, Ph.D
Pesquisas na área da
Com frequência, seguineurobiologia funcional
dor@s do Canal Scienmostram que, com peso médio de ce Academy compartilham suas exapenas dois quilos, o cérebro huma- periências de sofrimento vividos na
no consome 20% das energias do graduação ou pós-graduação e o fato
corpo com a atividade mental. Caso de estarem doentes ou quererem deessa atividade seja prolongada (por sistir porque não aguentam mais as
exemplo, graduação e pós-gradua- pressões e injustiças. Por isso, você
ção) ou a pessoa estiver estressada tem que se cuidar... Nos próximos nú(preocupada, tensa, com medo), o meros do JORNALZEN, vou trazer o
consumo de glicose (principal alimen- que dizem as pesquisas sobre medito do cérebro) aumenta. Ou seja, tação, atividade física, alimentação e
basta estar no ensino superior para sono. Fique ligad@! Compartilhe cocomeçar a consumir energia demais migo sua história sobre esse tema ou
e correr o risco de ficar mal! Por isso, envie perguntas.
cuidar-se é crucial!
Pesquisas no campo da neurociên- Windyz Ferreira é Ph.D. (Educação) Master in
cia mostram que há atividades funda- Science, ambos pela University of Manchester,
Inglaterra. Mestre em Educação pela Unicamp.
mentais para você proteger sua saú- Psicodramatista pedagógica, fonoaudióloga e pede mental, física e espiritual. Primei- dagoga. Membro da Sociedade Teosófica.
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KATIA POLSAK

Empodere-se!
A mulher é poderosa por natureza!
Bela, forte, inteligente e sabe o que
quer.
O processo de cura e empoderamento começa quando você enxerga a possibilidade da mudança e
de renascimento.
Renascimento de ser, de vida, de
pensamento e de ação. Mulher, o
grande momento de empoderar-se
é quando tudo parece patinar. Você
anda de um lado para outro, pensa,
pensa e não chega a nenhum lugar.
A energia da estagnação faz com
que seu movimento, sua vida pare,
e isso gera um stress muito grande,
mas também há outras formas de ser
parada no grande movimento chamado empoderamento feminino. São
os diversos abusos aos quais somos
ou fomos submetidas ao longo do
tempo.
São várias as formas de abusos:
verbal, que é aquele em que você

JUNHO|2022

Energia emocional e sucesso
recebe palavras
ofensivas a todo
instante; emocional, em que
ocorre a diminuição de sua autoestima; intelectual:
em que há o travamento de seu desenvolvimento intelecto-humano; virtual, que é aquele em que que até
seus contatos no WhatsApp são monitorados.
Há, ainda, o abuso físico, que não
se restringe ao espancamento, mas
também à menção de jogar objetos
contra a pessoa, e o gaslighting, que
é o ato de nos fazer pensar que estamos com nossos pensamentos desordenados, o famoso “Está ficando louca?”. Controle financeiro também é
elencado em forma de abuso, pois
são tolhidas da mulher suas vontades
de posses, realizações, de vida!
Através do método de cura Liberte-se, tenho ajudado muitas mulheres nessas quebras emocionais, gerando autoconfiança, amor próprio,
prosperidade e paz.

@katiapolsak

19 99909-5550

Jean Patrick Martins

N

ão é segredo para ninguém que
manter as emoções e os sentimentos em dia é tarefa primordial para
quem deseja alcançar o sucesso na vida
e no trabalho.
Quando você acorda feliz, vai para o
trabalho se sentindo bem, a sua energia
está em uma vibração alta e isso fará
toda a diferença não só nos ambientes
em que frequenta, como nas atitudes
que terá durante o dia.
Aprender a se manter positivo e a
dominar os seus sentimentos negativos
é a chave principal para melhorar o seu
olhar sobre a vida, tomar decisões mais
assertivas, lidar bem com os problemas
e potencializar a sua energia.
Dois fatores são determinantes para
se aprender a lidar com os seus sentimentos e emoções, um é praticar o
autoconhecimento, e o outro é usar a
inteligência emocional. Quem aprende
a dominar os sentimentos e emoções
consegue lidar melhor com os desafios
que fazem parte das nossas rotinas. O
que nos faz ter sucesso na vida é a forma
com que lidamos com os nossos sentimentos e emoções.
Não são apenas as nossas emoções
que impactam a energia e, consequentemente, favorecem ou dificultam as
ações diárias. Mas os ambientes influenciam as pessoas de maneiras diversas,
e alguns conseguem tirar os melhores
proveitos das situações, sejam elas positivas ou negativas. No entanto, outros
se abalam mais com as questões diárias.
Quando se fala em energia emocional
vem à nossa mente a ideia da inteligência emocional. Um termo que se tornou
muito conhecido nas obras de Daniel
Goleman. Ele define a inteligência emocional como uma maneira de entender
os processos cognitivos para além dos
pensamentos lógicos e racionais. As
nossas emoções e os nossos sentimentos são tão fortes que se tornam 90%
a 80% do sucesso de nossas vidas. Por
outro lado, os elementos intelectuais ficam com os 10% a 20% restantes.
É fato que se você for uma pessoa
positiva, tiver os pensamentos bons e o

otimismo em dia, a sua energia será alta
e, assim, tomará as melhores decisões.
Ser otimista é um dos requisitos básicos
para dar o melhor de si no trabalho e na
vida. Ver a vida de uma maneira otimista
ajuda a minimizar as questões diárias.
As pesquisas comprovam que as pessoas mais otimistas conseguem resultados melhores do que as pessimistas.
Uma delas foi feita pela Universidade
do Texas e publicada no jornal Psychology and Aging. Participaram 1.558 pessoas de uma comunidade de americanos
de origem mexicana. O objetivo era verificar se havia ligações entre emoções
positivas e problemas de saúde. Eles
constataram que aquelas pessoas com
uma visão positiva da vida tinham uma
probabilidade significativamente menor de ter problemas nessas áreas.
Os pesquisadores acreditam que isso
acontece provavelmente porque os otimistas cuidam mais de suas saúdes, se
preocupam em se alimentarem corretamente e tem ânimo para praticarem
atividades físicas.
Existem estudos que estabelecem
uma forte correlação entre o ânimo e a
felicidade dos colaboradores e os resultados da organização. E para criar motivação, é preciso, justamente, de um
ambiente positivo.
Segundo pesquisa realizada pela
plataforma HSPW (Heathy & Safe Place
to Work) com foco no mercado corporativo, um dos pontos levantados pelos
participantes foi a má qualidade de vida
que o trabalho presencial pode possibilitar. A questão foi levantada por 45%
dos colaboradores.
Se as empresas e pessoas trabalharem as suas energias emocionais, seja
desenvolvendo a inteligência emocional, conhecendo-se melhor, o sucesso,
a produtividade e a energia tanto das
pessoas quanto dos ambientes se tornarão melhores.
O uso da energia pessoal nos permite estar em sintonia com o mundo que
nos rodeia. Quando ela é positiva, torna-se impulsionada de maneira mais
assertiva.
Jean Patrick Martins é master coach e treinador
comportamental
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CULTURAZEN
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Explorando com bom humor os perrengues de
uma pessoa com deficiência ao se candidatar
a uma vaga de emprego, o espetáculo Birita,
Procura-se será apresentado no Barracão
Teatro, em Barão Geraldo (Campinas), nos
dias 25 (às 21h) e 26 (às 20h) de junho.
A entrada gratuita.

Aluno da rede
pública de ensino
de São Paulo em
apresentação
musical com
instrumentos de
materiais reciclados
confeccionados
no programa
Sustentasom,
promovido pelo
Instituto Melhores
Dias com apoio das
concessionárias
ViaQuatro e
ViaMobilidade
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Crianças durante
atividade do Dia
Mundial do Meio
Ambiente, que
marcou o primeiro
aniversário do
Ecoponto Quintal,
em Valinhos

Alunos e profissionais do Programa Sonhar, parceria entre Sesi e John Deere,
em sessão especial do filme Medida Provisória, no Topázio Cinemas do Polo
Shopping Indaiatuba, para reflexão sobre a temática de intolerâncias sociais

DICA DE LEITURA
DIVULGAÇÃO/EDITORA PLANETA

A HORA DA ESSÊNCIA
Pe. Fábio de Melo
Editora Planeta

Analisar a vida, a partir da
perspectiva da morte, é o tema
desta obra do padre Fábio de Melo,
que sugere a importância de cuidar
de si mesmo em toda a existência,
e não somente quando se está
prestes a morrer. As reflexões
surgem por meio da comovente
história de uma paciente com
câncer e suas conversas com
uma das enfermeiras.

BEM NUTRIR
SALADA DE QUINOA
COM LEGUMES
Ingredientes
- 1 xícara de quinoa em grãos
- 1 abobrinha pequena ralada crua
- 1 cenoura pequena ralada
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho
- Azeite
- 1 tomate picado
- Sal, pimenta-do-reino e salsinha
picada a gosto
Modo de preparo
Refogue rapidamente a cebola e o
alho com um pouquinho de azeite.
Acrescente a quinoa e duas xícaras
de água. Adicione uma pitada de
sal e tampe a panela, cozinhando
a quinoa em fogo baixo por aproxi-

DIVULGAÇÃO

madamente 15 minutos ou até que
a água seque. Quando a água estiver
quase secando, acrescente os legumes ralados e o tomate picado por
cima da quinoa e abafe até a água
secar completamente. Incorpore os
legumes e a salsinha na quinoa e regue de azeite quando estiver pronta.
fonte: Júlia Canabarro, nutricionista da Dietbox
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