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IOGA PELA PAZ O Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebeu no último dia 10 evento para prática de ioga organizado pela fundação internacional Arte de Viver. A
iniciativa fez parte das ações que antecipam a chegada da turnê I Stand for Peace,
que trará o líder espiritual e humanitário Sri Sri Ravi Shankar a São Paulo no dia 25.
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Diferença entre dom e talento
Edna Vasselo Goldoni

R

ecentemente eu assisti a Encanto, o
novo filme da Disney, e fiquei muito admirada com a história de Mirabel
e sua família. Acredito que muitos ainda não tenham assistido, por isso não
vou dar spoiler. Mas quero trazer uma
reflexão sobre a narrativa.
A história fala sobre o “dom” que
herdamos e que é diferente para cada
pessoa, respeitando sua individualidade e características, o que me motivou
a escrever sobre dom e talento.
Dom é aquilo que nasce com a gente,
aquela habilidade nata, a facilidade para
fazer algo mesmo sem ter aprendido.
Por exemplo, você pode nascer com o
dom de tocar piano. Já o talento, é algo
feito com facilidade, porém é uma habilidade que se desenvolve, com dedicação e treinamento.
Então, você até pode nascer com o
dom de tocar piano, mas só se tornará um talento, se dedicar muito tempo
aos estudos e a prática.
Agora, para identificar qualquer um
dos dois, nós precisamos de autoconhecimento. Entender de fato quais são
as nossas habilidades e o que gostamos
mais de fazer, certamente aí dentro
mora um ou outro.
Mas a questão principal é que todos
nós temos dons e talentos, herdados
ou adquiridos, que compõe o nosso di-

ferencial e nos torna únicos. Dessa maneira, temos sempre que valorizar as
nossas habilidades colocando-as em
prática na vida profissional.
É maravilhoso quando conseguimos aliar o trabalho ao nosso dom e
talentos. Não tem nada que dê mais satisfação na vida. Eu, por exemplo, decidi fazer biomedicina por que amava a
biologia, mas depois de atuar na área e
buscar o meu autoconhecimento identifiquei que tinha muitas habilidades
para a área de vendas e negócios.
Feito isso, mergulhei no meu desenvolvimento para me tornar um grande talento nessa área. Sempre tive como meta
ser a minha melhor versão, todos os dias.
Também entendo, diante deste contexto, que não devemos nos comparar
com os outros, afinal se temos dons e
talentos distintos, querer ser como outra pessoa, não é a fórmula do sucesso.
Exercendo nossas funções no trabalho e na vida, utilizando de nossas melhores habilidades, conseguimos sem
dúvida contribuir para um ambiente
mais harmônico por onde passamos.
Enquanto líderes, identificar e valorizar os dons das pessoas que trabalham com a gente é fundamental para o
bom desempenho dos profissionais e da
equipe. E claro, todos ganham com isso.
Edna Vasselo Goldoni é fundadora e presidente do
Instituto Vasselo Goldoni
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PANORAMA
DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
O Hospital Maternidade de Campinas está solicitando contribuição de mães
com a doação de leite humano a fim de garantir o alimento para os bebês
internados. Para ser doadora, é necessário que a mulher seja saudável, esteja amamentando o próprio filho e tenha uma produção excedente de leite após a mamada. Mais informações pelo telefone (19) 3306-6039.
CONCURSO DE DESENHOS
O Instituto Gabriel, que trabalha para estimular a doação de órgãos e tecidos de bebês portadores de anencefalia, lançou o 2° Salão de Humor sobre
Doação de Órgãos. Os interessados podem inscrever até três obras por categoria no site do Instituto até o dia 15 de agosto. O anúncio sobre os vencedores será em 27 de setembro, Dia Nacional do Doador de Órgãos.
***
O nome do instituto é uma homenagem dos pais à Gabrielle de Azevedo
Carvalho, que nasceu com anencefalia no dia 24 de maio de 1998.

CAMPANHA DO AGASALHO 1
A HM Engenharia promove até o dia 27 de julho sua campanha do agasalho.
As doações de roupas e cobertores podem ser feitas nos estandes da construtora em Campinas, Limeira, Paulínia, São Carlos, Hortolândia, Osasco e
Praia Grande. As peças arrecadadas serão encaminhadas para duas entidades: Lar de Velhinhos e Casa Maria de Nazaré, ambas de Campinas.
CAMPANHA DO AGASALHO 2
O Shopping Metrô Santa Cruz (Vila Mariana), em São Paulo, promove até o
final do mês a Campanha do Inverno 2022. O empreendimento disponibiliza
ponto de coleta de agasalho e cobertores, cuja seleção e destinação será encabeçada pelo Instituto Devolver. Para realizar a doação, basta dirigir-se ao
SAC, no piso térreo do mall, onde está localizada a caixa que recebe as peças.
CAMPANHA DO AGASALHO 3
A Drogaria São Paulo prorrogou até 31 de julho sua tradicional campanha
Ser Solidário Faz Bem. As mais de 700 lojas da rede no Estado estão recebendo doações de roupas, agasalhos e outros itens de inverno novos ou em boas
condições de uso, que são destinados exclusivamente à Cruz Vermelha São
Paulo, responsável pela distribuição das peças arrecadadas.
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 1
Os passageiros da Estação Grajaú da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo, poderão apreciar, até o fim do mês, uma exposição de fotos produzidas por
integrantes do projeto Saúde e Cultura, oferecido pela ONG ImageMagica
para pessoas hospitalizadas. A mostra exibe imagens produzidas nessas instituições hospitalares em que a palavra “cuidar” é o tema principal.
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 2
No mês em que se comemora o Dia do Amigo (20 de julho), as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade levam para as estações Fradique Coutinho
(Linha 4-Amarela) e AACD-Servidor (Linha 5-Lilás) do metrô, em São Paulo,
a mostra fotográfica “Amizade não é o tempo, é a conexão”. Os painéis ficam em exposição até o dia 31 de julho.
SOCORRISTA EM SAÚDE MENTAL
O Instituto Holos está com inscrições abertas para o curso de formação de
socorrista em saúde mental, cujo objetivo é capacitar pessoas ou multiprofissionais, não médicos, para identificar pessoas em situação de sofrimento
mental. Vagas limitadas. Inscrições: hotm.art/socorristaemsaudemental
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O

conceito holístico, cuja base é
o cuidado integral do ser humano, tem se estendido para as
mais diversas atividades. Não é diferente com a odontologia. Afinal, uma
boa saúde também depende de dentes
saudáveis. A cirurgiã-dentista Sandra
Regina Riciolli Sapienza é uma das que
focam seu trabalho na humanização
do atendimento, com práticas complementares e naturalistas, em busca
da qualidade de vida. Especialista em
Promoção da Saúde com habilitação
em Ozônio, Laser e Terapias Vibracionais, essa paulistana de 51 anos
(26 de profissão) se utiliza de terapias
alternativas que proporcionam conforto e bem-estar ao paciente, como
é o caso do protocolo Guided Biofilm
Therapy® (GBT), tratamento para a
remoção da placa bacteriana (biofilme) e prevenção de doenças bucais de
modo minimamente invasivo. Nesta
entrevista ao JORNALZEN, Sandra fala
mais sobre a importância da saúde
bucal e a abordagem clínica personalizada do odontologista holístico.
O que a levou a agregar o conceito
holístico à odontologia?
À medida que trabalhava como
dentista, fui fazendo alguns cursos na
área de terapias. Me formei em ioga.
Sou professora de hatha yoga. Estudei
um pouco de acupuntura. Meu marido
me ajudou nesse processo de conhecer
as terapias complementares. Estive na
China e na Índia para aprimorar meu
conhecimento. Com isso, fui trazendo
essa realidade das terapias para dentro
da odontologia, frente aos problemas
que fui verificando na questão emocional dos pacientes e o significado de
cada dente envolvido com os meridianos. As terapias me ajudaram a trabalhar a saúde de forma cada vez menos
invasiva, cada vez mais preventiva,
mais promotora da saúde.
Desde quando essa abordagem vem
sendo adotada?
Na minha vida, desde 1994/1995,
quando me formei. Todo o meu trabalho na faculdade sempre foi votado
para a prevenção. Ganhei meu consultório odontológico como o melhor
trabalho nessa área. Na época, havia
o Prêmio Estímulo Kolynos, em que o
acadêmico ganhava o consultório. Fiz
um modelo gigante da boca no isopor
e o levava para a escola para ensinar
as crianças a escovar os dentes, e
comparei as que receberam com as
que não receberam educação odontológica. Isso me possibilitou fazer a
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ODONTOLOGIA HOLÍSTICA
Cirurgiã-dentista adota protocolo de atendimento com base em terapia
alternativa que leva em conta o bem-estar e a saúde integral do paciente
Divulgação

técnica de evidenciação, e foi através
dessa ação que observei a redução do
nível de placa bacteriana proporcional
ao nível de atenção com os cuidados
bucais depois da orientação sobre a
forma de escovação e os cuidados com
a higiene bucal.
Como as terapias complementares
podem contribuir na prática odontológica?
Como comentei, elas auxiliam a
sermos menos invasivos com o pa-

ciente. E quando agregamos
uma técnica
de profilaxia
dental menos
invasiva, mais
confortável,
estamos indo
ao encontro
dessa filosofia
da odontologia holística.
Quando fazemos uma remoção de placa
e conscientizamos o paciente
sobre a importância disso e
a relação com
a saúde geral,
isso está dentro
do conceito holístico. A grande revolução é
investir na saúde. Estimular a
consciência de
hábitos saudáveis, estimular
o paciente a ter
conforto e alegria ao cuidar da saúde.
A prevenção é o segundo passo. Esse
é um processo mais amplo diante
de todos os problemas pelos quais
passamos, principalmente no pós-pandemia. Hoje, os pacientes estão
buscando por tratamento menos invasivos e mais naturais.
Qual a relação da saúde bucal com o
bem-estar físico e mental?
Na medida em que o procedimento
fica mais rápido e fácil, o paciente

“A grande revolução é investir
na saúde. Estimular os hábitos
saudáveis e para o conforto e a
alegria do paciente ao se cuidar”

se sente mais motivado a escovar
os dentes. Conseguimos direcionar
melhor a escovação. Para o dentista,
é muito mais eficiente realizar uma
profilaxia com muito mais qualidade.
É uma revolução dentro da odontologia. A terapia guiada para retirada da
placa bacteriana promove uma limpeza bucal mais assertiva, que preserva
a estrutura, dá brilho e resgata a cor
natural do dente. Quando promovemos essa qualidade na saúde bucal,
oferecemos mais segurança, tranquilidade e bem-estar. Tem um peso
no aspecto emocional. É pela boca que
nos comunicamos com o mundo, nos
alimentamos. Por isso, é primordial a
remoção da placa.
Pessoalmente, adota alguma prática
voltada ao autoconhecimento?
Sou praticante de ioga há 16 anos.
Tenho especialização e aplico a iogaterapia dentro do consultório. Isso me
leva a inspirar o paciente ao autoconhecimento. A ioga é uma técnica milenar que trabalha o corpo, a mente e
a respiração, promovendo uma maior
consciência com relação com o entorno da pessoa e com ela mesma. O
conceito é uma odontologia que vai
impactar a sociedade e o mundo.
Como avalia a proposta do JORNALZEN?
A proposta do jornal é maravilhosa. Precisamos cada vez mais de um
diálogo aberto, pacífico, inspirador,
para que possamos fazer a mudança que queremos no mundo. Trazer
para nossas vidas o modo de ser zen
e ser holístico para, depois, inspirar
pessoas. Temos a filosofia de tocar
o coração do paciente, e quando isso
acontece, é possível estimular o outro
a fazer essa jornada.
Que mensagem gostaria de deixar
para os nossos leitores?
Que a gente possa levar para as pessoas essa visão mais natural, mais terapêutica, mais holística, menos invasiva, mais respeitosa. E que possamos,
dentro desses conceitos, transformar
as nossas vidas.
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JOÃO SCALFI
Deus escreve certo
por linhas tortas
Nós seres humanos, não conseguimos
fazer uma ideia completa da ação de
Deus. Esforçamo-nos para explicar o
que nos acontece, mas em regra apresentamos teorias e hipóteses distantes da realidade.
Atualmente, quando a ciência avança como nunca antes, somos quais
míopes tateando aqui e ali pela estrada da vida. Podemos concluir que a
natureza é governada por determinadas leis, mas não alcançamos inteiramente os seus mecanismos e
muitas outras leis escapam à nossa
compreensão.
No entanto, a observação e o senso comum permitem-nos deduzir que
Deus sempre escreve certo, mesmo
pelas linhas tortas que nós mesmos
traçamos em nossas vidas, procurando inutilmente fugir das leis perfeitas e imutáveis que Ele criou.
Admitindo-se a perfeição de Deus,
como de outra forma não haveria de
ser, não se pode imaginar que Ele altere as próprias leis ou que permita
que sejam derrogadas ou violadas
pelas Suas criaturas.
Ilusão nossa se achamos que isso
seja possível. Todas as vezes que tentamos contra a Lei, é iniciado, automaticamente, um procedimento com
o propósito de nos ensinar quais são
suas regras. E a regra maior de Deus
é o bem, de modo que tudo que nos
é oferecido e permitido tem por finalidade justamente nos encaminhar
para a sabedoria e o amor, a paz e a
felicidade.
Do nosso ponto de vista puramente material, com os nossos olhos
embaçados e míopes, há muitas coisas tortas na Terra, tais como a mi-
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Superando a rejeição
Andrea Ladislau

séria, a violência, as calamidades e
as doenças.
Todos que aqui vivemos, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos situações e problemas que são para nós
motivo de muito sofrimento e preocupações. Não raro consideramos que
é o fim de tudo, que não há solução
e estamos sendo castigados por um
Deus tirano e descontente com as
nossas atitudes.
A nossa ignorância não nos permite ver de pronto que a aflição que
nos atinge tem por fim amadurecer
o espírito e muitas vezes nos colocar
em situações melhores. Quando não
nos revoltamos, o tempo se encarrega de nos revelar que a situação considerada prejudicial nos favoreceu de
alguma forma.
A perda de um emprego nos levou
a outro com mais vantagens; um
atraso no embarque em aeronave
evitou-nos a morte na sua queda;
o desencanto afetivo ensejou o encontro de um verdadeiro amor; a doença nos despertou os valores espirituais; e o fenômeno morte colocou
nossa alma no plano da imortalidade, permitindo mais altos voos em
busca da felicidade.
O que consideramos mal na Terra é apenas uma ocorrência própria
do nosso estágio evolutivo, compelindo-nos a crescer e desenvolver as
potencialidades divinas que carregamos em germe, para que o bem possa ser o móvel das nossas ações e para que, assim como Deus, possamos
escrever certo pelas linhas do livro
da vida.
Fonte: Quando Deus Abre Portas
(Donizete Pinheiro)

A

rejeição é, provavelmente, um dos
piores sentimentos experimentados pelo ser humano. A sensação de que
nossa presença não é desejada ou não é
bem-vinda, seja por quem for, pode nos
levar a desenvolver sentimentos de mágoa ou ativar nossos mecanismos de defesa. O medo da rejeição é muito comum
e inerente aos indivíduos e, em alguns
casos, manifestações fisiológicas também são perceptíveis, como: palpitações,
tremedeira, boca seca, entre outras.
Rejeição em si, não é um fato objeto e concreto, mas refere-se muito
mais ao significado e a proporção que
atribuímos a um determinado acontecimento, além de estar associado à autoestima e às expectativas que criamos.
Fato é que, somos seres desejantes e é
inerente ao homem a necessidade de
pertencimento. Ele almeja sempre ser
aceito e amado, porém não é possível depender disso para nos sentirmos
amados e felizes.
Esse tipo de pensamento é o que
alimenta o sentimento de rejeição. A
grande sabedoria da vida é aprender a
não ocultar o sentimento de rejeição,
mas sim acolher essas emoções, externar o que está sentindo e buscar entendimento do porquê ficar tão mexido.
É preciso aceitar que nem sempre, as
situações estarão acompanhando seus
desejos, e por isso deve-se aprender a
lidar com a rejeição sem diminuir-se.
Sentir-se rejeitado, em algum momento da vida, pode acontecer com qualquer um. Estamos sujeitos a isso. Sabemos que as estruturas emocionais ficam abaladas, assim como nossos sentidos de defesa e que, a confiança e autoestima serão diretamente afetadas por
sensações desconfortáveis, além claro,
de alimentar sentimentos de não merecimento, no qual a pessoa passa a desconfiar da própria inteligência, simpatia e de sua capacidade de se relacionar
com outras pessoas. Consequentemente, é natural que o medo provoque uma
estagnação na vida, impactando assim
os relacionamentos, as decisões e os
comportamentos futuros.
Porém, diante de todas essas sensações, é muito comum que, para evitar uma possível rejeição, a pessoa
sinta a necessidade de controlar absolutamente tudo. Entrando em um

processo ilusório de que, desta maneira estará impedindo a manifestação
da dor e do sofrimento. Se a rejeição
ocorre como resposta a algo, vale destacar que muitas pessoas se alimentam do medo da rejeição, antes mesmo
que ela aconteça.
Criamos bloqueios para ações e pensamentos. Bem verdade que, não podemos ignorar ou negar que a rejeição
existe, porém, nem sempre se trata de
algo que temos controle. Por estar fora
do nosso controle, muitas vezes, não há
motivo para projetarmos uma resposta
imediata antes mesmo de tomarmos
uma atitude.
Com isso, acabamos por criar um bloqueio contra qualquer desejo que tenhamos, desde coisas simples, como pedir
um aumento ao chefe à conquista de sonhos e felicidade. Ou seja, de forma inconsciente, alimentamos crenças limitantes, que impedem e bloqueiam nossa
busca por equilíbrio.
Por fim, e como fazer, diante de todos estes fatos, para saber lidar de forma saudável, com a rejeição? Fácil não
é, mas é possível. O primeiro exercício
é tentar entender qual o motivo da rejeição. Buscar uma comunicação mais
aberta e transparente com o outro, sem
confrontos e vitimismos. Além disso,
trabalhar a autoestima e a insegurança
fazem parte do combo para se encontrar leveza nas relações e afastar o fantasma da rejeição.
Sendo assim, reforçar o amor próprio
auxilia, positivamente, para que a rejeição não seja consumida. Sabemos que o
medo da rejeição é altamente incapacitante, mas ele também pode ser utilizado a nosso favor. Pois, a instabilidade
quando bem compreendida, pode favorecer a comunicação, provocar o autoconhecimento, além de promover estímulos que promovam a comunicação e
a capacidade de externar sentimentos,
quando houver a necessidade de se posicionar, sem precisar se preocupar, se o
outro vai te rejeitar ou te punir.
Esse movimento integra ações que
alimentam o amor próprio, o autocuidado e a autovalorização. Só através dessa
consciência que se consegue trabalhar
o melhor desenvolvimento dos nossos
mecanismos de defesa, aumentando a
autoconfiança e segurança em si mesmo
Andrea Ladislau é psicanalista
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Reconexão sociocultural
Luís Guilherme Mendonça

N

unca falamos tanto sobre saúde
mental. E não é para menos. De
acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), os transtornos psicológicos são responsáveis por incapacitar
um terço da população nas Américas.
Só no Brasil, a ansiedade afeta 18,6 milhões de indivíduos, situação essa que
se agravou com a chegada da crise sanitária de Covid-19. Para se ter ideia, a
entidade publicou um documento que
aponta que a pandemia de coronavírus
fez aumentar em mais de 25% os casos
de depressão e ansiedade, mundialmente, em 2020.
Pessoas que, até então, nunca haviam demonstrado sinais de perturbação mental, passaram a experienciar o
que os especialistas e a OMS chamam
de fadiga pandêmica, que nada mais é
do que o cansaço e esgotamento, tanto psicológico, quanto físico, que sentimos com as restrições da vida social,
além de outros problemas ocasionados
pelo novo coronavírus.
Dentre os gatilhos estão o estresse
causado pelo isolamento social, o luto
pela perda de entes e amigos, medo de
infecção e novas variantes e preocupações financeiras, por exemplo. E quando passamos a experimentar a esperança de dias melhores, acabamos sendo
bombardeados com notícias angustiantes, seja pelo número de positivados voltando a subir ou pessoas que não querem se vacinar, colocando a saúde de

outros indivíduos em risco, o que aumenta a nossa ansiedade.
O Brasil sustenta o maior índice mundial de pessoas com transtornos de ansiedade. Em 2017, já eram quase 19 milhões
de brasileiros sofrendo com a doença. O
distúrbio compromete a qualidade de
vida, nos deixa estagnados, sem perspectiva, motivação ou propósito, diminui
nossa taxa de rendimento, concentração e
criatividade. Aqui no país, esta é a terceira
maior causa de afastamento no trabalho,
enquanto nos Estados Unidos, é o principal motivo de incapacitação para o desempenho das funções corporativas entre
os grupos de 15 a 44 anos, o que causa um
custo anual de US$ 250 bilhões.
E é certo que precisamos de interação
com outras pessoas, não apenas com as
do nosso convívio mais íntimo, mas com
turmas mais expandidas. Porém, até a
forma que ressignificamos estes espaços
para reinventar nossas relações interpessoais, têm nos gerado problemas psicológicos, como é o caso do uso excessivo
das mídias sociais. Nesses meios, somos
invadidos por conteúdos de indivíduos
que parecem estar vivendo em um universo paralelo, no qual a Covid-19 nunca
existiu. É, completamente, maléfico, no
sentido psicológico, acompanhar a vida
de alguém que, enquanto viaja pelos países europeus, bebendo vinhos caríssimos e comendo caviar, diz que você deve
ser grato pela vida.
Inclusive, essa afirmação constante
de que devemos ser felizes o tempo todo
resulta em frustração, estresse, culpa e,
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novamente, ansiedade. Reconhecer e
aceitar a gravidade do que estamos vivendo é também um recurso de aprendizado
para aprimorarmos essa boa disposição.
É um exercício empático identificarmos
e respeitarmos nossos sofrimentos naquele momento, porque só assim podemos gerar o bem-estar em seu sentido
genuíno, de conexão própria e com os demais, de forma a gerar aprendizados que
favoreçam na hora de lidar com diversas
situações. E quando olhamos para o grupo feminino, de quem é cobrado muito
mais essa constância de bem-estar e alegria, elas foram as que mais sofreram da-

danças sociais, — como evitar ao máximo reuniões com familiares e amigos
ou cumprimentar alguém de longe, sem
encostar, — situações estas que foram de difícil adaptação para nós brasileiros, sempre tão acostumados com a
receptividade e contato humano. Outra
consequência que podemos observar é a
mudança dos espaços físicos após a pandemia, pensados para distanciar as pessoas umas das outras. Fora as repercussões futuras que ainda nem conhecemos.
Por isso, a reconexão com as outras
pessoas é o primeiro passo para estabelecer uma saúde mental, novamente.

nos à saúde mental durante a pandemia,
conforme um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A pesquisa
concluiu que as mulheres tiveram quatro
horas a mais de trabalhos domésticos do
que os homens, em média, com o isolamento. Tudo isso resulta em esgotamento e aflição psíquica.
Uma coisa é certa: esse atual cenário
trouxe muitos impactos e implicações
para a saúde mental. Além do medo, tivemos desde mudanças comportamentais — como o aumento da higiene e
proteção individual, maior utilização da
internet, seja para consumir produtos
das plataformas de streaming ou para
utilizar com muito mais frequência o
e-commerce, por exemplo, — até mu-

E para nos gerar segurança e tranquilidade, podemos observar a taxa de redução de internação e mortalidade de
Covid-19 em adultos e crianças, graças
à vacinação. É possível afirmar que ao
passo que caminhamos para um quadro de maior cobertura vacinal, alcançamos também um panorama de menor transmissibilidade da doença.
Logo, o nosso foco agora deve ser reduzir os resultados negativos na saúde
mental da população, adequando a assistência primária à saúde e capacitando todos os profissionais para o desafio
do cuidado durante e pós pandemia.
Luís Guilherme Mendonça é médico de família
e gerente médico da 3778, healthtech de saúde corporativa
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CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE

Influenciador digital

Meditação contra o estresse

Sim, amantíssimos discípulos. As redes sociais me capturaram, como
uma tilápia indefesa e desgovernada.
Habemus página. Habemus perfis. Habemus canais pra tudo quanto
é canto cibernético. Mas não implorarei para que ninguém deixe seu
like, mesmo que isso me custe uma
dolorosa despencada no ranqueamento do Youtube. Essa história de
curtir, de comentar, compartilhar e
assemelhados são insidiosas armadilhas dos coisas-ruins espalhados
por este universo velho sem porteira.
Por ter atravessado milênios sem
conta e influenciado centenas de gerações (desde Zorobabel, príncipe de
Judá, até a geração do rapazola Zuckerberg, aquele que mais manja desses paranauê internéticos aos quais
fomos obrigados a aderir), a doutrina
duñesca e seus oráculos multinacionais resistirão a todos os percalços capetísticos, de natureza digital ou não,
que venham a se abater sobre seus
dogmas e seus templos de adoração.
Todavia, como os boletos que chegam até mim resistem a toda sorte
de reza braba e exorcismo com alho,

Você sabia que inúmeros
liações contínuas, além de
estudos, em diferentes áreas
uma diversidade de sentide conhecimento, evidenmentos controversos e desciam o estresse sistemátigastantes emocionalmenco, crônico, como um dos
te que vem na esteira de
maiores vilões para nossa
relações sociais e de posaúde geral? E você sabia
der desiguais.
que a meditação é hoje conEntão, se esta tem sido
siderada um antídoto efesua experiência cotidiana,
Profa. Windyz
tivo contra o estresse, condeve começar hoje mesFerreira, Ph.D
forme comprovado por mimo a praticar meditação de
lhares de estudos?
forma regular pois assim
Meditação é uma prática milenar você vai dar conta de se fortalecer inque passou a investigada cientifica- ternamente por meio do autoconhemente muito recentemente. Ao con- cimento, vai assegurar um excelente
sultar o Google Acadêmico com as pa- nível de imunidade e, claro, vai redulavras-chave “benefícios da medita- zir as chances de ficar doente ao mesção”, encontrei 16.600 publicações... mo tempo que aumenta as possibiPara já, sugiro que acesse alguns es- lidades de sucesso!
tudos sobre a meditação e aprenda
Quer conhecer mais sobre a ciênmais sobre essa prática que é alta- cia da meditação? Visite o perfil do
mente relevante para tod@s e, em JORNALZEN no Instagram e assista à
particular, para quem está na univer- entrevista comigo. Acesse neste link:
sidade.
https://www.instagram.com/p/
A atividade acadêmico-científico CG8fyADn1gT/
tem natureza estressante uma vez
que, necessariamente, envolve foco Windyz Ferreira é Ph.D. (Educação) Master in
ambos pela University of Manchester,
e concentração, estudo contínuo, Science,
Inglaterra. Mestre em Educação pela Unicamp.
aprendizagem em alto nível, capaci- Psicodramatista pedagógica, fonoaudióloga e pedade expressiva e de produção, ava- dagoga. Membro da Sociedade Teosófica.

vejo-me forçado a avalizar produtos
e serviços junto ao meu rebanho em
troca do vil metal.
Na qualidade de influencer, entretanto, minha responsabilidade
aumenta. E aviso desde já que não
recomendarei produtos que levem
ao vício e à devassidão, que sejam de
comer, beber ou vestir, que afrontem os dias santos estabelecidos
por mim – o Venerável Duña. Serão
também recusados os artigos que
promovam preguiça, molenguice e
bocejos, que provoquem azia, hérnia de disco ou cerume nos ouvidos,
que não apresentem serventia moralmente apropriada, que contribuam para a bocasujice dos pirralhos
respondões, que apresentem velocidade gravitacional análoga a um
Patolino de pelúcia quando atirado
pela janela, em apartamentos situados ao nível do mar. Fora isso, de
boas. Nosso Departamento Comercial não medirá esforços para deixar
tudo suave na nave.
* Esta é uma obra de ficção
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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culturazen

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Alunos do curso de
Pintura em Tela da
Prefeitura de Valinhos
durante revitalização do
mural do Centro Cultural
Vicente Musselli

O Sesi Campinas Amoreiras recebe, até 30 de julho, exposição da Turma da
Mônica com releitura de grandes obras de arte da história da humanidade
ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

UP Marketing para Mangues da Amazônia

Participantes de festa julina que marcou o encerramento do Projeto Vida Feliz e
das oficinas culturais do Fundo Social de Solidariedade (Funssol) de Indaiatuba

Alunos do curso de informática de projeto promovido pelo Instituto Peabiru e pela
Associação Sarambuí que leva inclusão digital para manguezais da Amazônia, no Pará

DICA DE LEITURA

BEM NUTRIR
DIVULGAÇÃO

SÓ RINDO MESMO
Lauro Henriques Jr.
Natalie Catlett
Tordesilhinhas

Livro infantil repleto de
ilustrações trata sobre
respeito e aceitação de forma
lúdica, fazendo com que as
crianças aprendam de forma
divertida onde está o sorriso
dos mais diferentes animais.
Também aborda a questão da
diversidade e da pluralidade
dos modos de ser e de sentir.

BROWNIE INTEGRAL

DIVULGAÇÃO

Ingredientes
• 2 ovos
• 1 xícara de farinha de aveia
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 3 colheres (sopa) de açúcar
mascavo
• 2 colheres (sopa) de cacau em pó
• Quadradinhos de chocolate 70%
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes e
por fim os quadradinhos
de chocolate. Distribua em uma
forma quadrada pequena
untada e leve ao forno por
15 a 20 minutos.

fonte: https://dietbox.me/pt-BR/
nutricionistabettinadelpino
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A magia do autoencontro
Danieli Santos

N

ascemos e crescemos acreditando
em uma história, em fatos que fomos assimilando no decorrer da nossa
existência. Tudo que sentimos, vimos e
ouvimos faz parte da construção dessa
história. A questão é que grande parte
dela pode ter sido mais dolorosa do que
o esperado, formando em nós, feridas
que ainda não cicatrizaram.
Quando nos limitamos a acreditar que
o que somos se resume ao que aprendemos na infância, deixamos de acessar o
potencial latente que existe escondido
por trás de todas as ideias limitantes.
Gosto de comparar esse conjunto de
crenças limitantes a um elefante criado
em cativeiro, acreditando que uma simples cordinha amarrada no seu pé é capaz
de limitá-lo a sair do lugar. O fato de ele
acreditar nessa condição, não torna isso
realidade, mas enquanto ele pensa dessa
forma, a manifestará como real, impedindo a si mesmo, qualquer movimento
que expresse sua verdadeira força.
É fato que grande parte dessas experiências e informações negativas foram as responsáveis por assimilar essas
crenças de inferioridade que nos impe-

diram de acessar os valores plenos. Os
estímulos positivos foram poucos ou
quase nulos, dependendo da realidade
em que cada pessoa estava inserida.
Mas o lado bom de tudo isso, é poder
descobrir que existem possibilidades de
ressignificação e transformação, pois
qualquer realidade, por mais dura que
tenha sido, pode ser reconhecida, acolhida e curada a ponto de não interferir
mais no momento presente.
Não é esquecimento, já que esquecer
é amnésia – produto do cérebro, mas
é o desenvolvimento da capacidade de
olhar para trás, lembrar da experiência
e não sentir mais o incômodo que antes
ela gerava. É poder até mesmo reconhecer o grau de aprendizado que ela proporcionou, e ver que mesmo não sendo
agradável, ela pode ter sido positiva em
muitos aspectos.
Renascer dentro da vida é reconhecer esses fatores que marcaram nossa
história e que nos fazem acreditar em
incapacidade, desvalor, inferioridade
que basicamente não existem quando
se olha de um prisma mais ampliado
para a realidade da existência.
É passar a se reconhecer além da personalidade, ou seja, dos papéis repre-

sentativos que cada um de nós assume
no momento presente.
Além desses papéis existe um ser ímpar, totalmente único do ponto de vista
da individuação. E por sermos individualmente únicos, carregamos nessa particularidade um potencial que não pode
ser encontrado em outra pessoa.
Não me refiro aqui à capacidade material, pois podemos fazer muitas coisas
iguais apesar de termos aptidões diferentes. Refiro-me ao potencial essencial,
o que não é medido simplesmente pela
profissão, condição física ou financeira.
Para que uma pessoa possa renascer
de verdade, ela precisa estar disposta a
abandonar simbolicamente sua história
de vida, ou seja, abrir mão de acreditar
no que aprendeu a próprio respeito ou
no nos eventos infelizes que vivenciou, e
começar uma construção, ou reconstrução de si mesmo, baseando-se em valores essenciais e não somente materiais.
O que dizer de uma pessoa que passou
a vida acreditando que não era merecedora de amor, respeito, carinho. Que não
foi estimulada a aprender o próprio valor
durante sua vida, mas ao contrário, tantas vezes foi diminuída, agredida, humilhada sem saber que tudo aquilo era uma
grande mentira, mas que aprendeu por
assimilação?
Será possível compreender que tudo
o que ela aprendeu a respeito de si mesma está baseada na dor e na dificuldade
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de outras pessoas feridas que também
não foram curadas? Como os pais, tutores, amigos ou até a própria a sociedade,
e entender que todos, somente transmitiram aquilo que tinham na intimidade,
a ponto de poder começar a abrir mão
da ideia que faz de si mesmo e começar
a estimular sua capacidade, acessando
sua realidade como ser essencial?
É basicamente como reconhecer: eu
não sou o que disseram a meu respeito,
eu não sou a minha história de vida, eu
sou muito mais do que a minha história e
mesmo que ainda ecoe em mim, eu sei que
posso me libertar dessa ilusão a meu respeito e começar uma trajetória de encontro com a minha verdadeira capacidade.
E essa capacidade a que me refiro já
vem como um programa de série intrínseco em cada ser humano, pensando e
arquitetado para que em algum momento da vida, a partir do próprio despertar
de consciência, passamos a sentir o anseio de colocá-lo em funcionamento.
Não estamos aqui para sobreviver,
mas para viver, para descobrir nosso verdadeiro potencial e mesmo que de início, não acessemos a felicidade em plenitude, possamos experimentar a leveza e a paz que existe em se reconhecer
exatamente como se é. Eis o processo de
renascer dentro de uma mesma vida, a
mágica do autoencontro.
Danieli Santos é terapeuta transpessoal consciencial

