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para lhe proporcionar uma experiência fantástica

enquanto  são partilhados conteúdos e ferramentas 

 que o podem ajudar a fortalecer o seu sistema

imunitário, a ter uma saúde mais

 forte e a viver uma vida 
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IMUNIDADE

link para o vídeo

https://youtu.be/Eld-NH1N_iM


Saúde  e  Imunidade
Começo por dizer que não conheço ninguém

100% saudável nem 100% doente.

O que quero dizer com isto é que a saúde e a

doença não são categorias estanques, mas sim

processos em continuo movimento. 

Quando estamos constipados ou com uma dor de

cabeça, por exemplo, trata-se do corpo a dar

sinais  e a tentar restabelecer o equilíbrio.  O

corpo faz todos os possíveis para se curar a sí

próprio, num trabalho contínuo de se adaptar
às diferentes condições biológicas internas e
ao meio externo.
Nós possuímos uma incrível capacidade de
recuperação, desde que sejam dadas as
condições ideais ao organismo.

Imunidade

A Macrobiótica considera que existem diversos

fatores que contribuem e que têm um papel

fundamental na capacidade de auto-regeneração

do organismo, como vamos desenvolver mais à

frente.

Eva Madeira
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Saúde

A palavra SAÚDE tem origem no latim “salus”, que significa intacto,
íntegro. Por sua vez a palavra “salus”, deriva do grego “holos” que

significa holístico.

Também em inglês “healthy” deriva da palavra “whole” (completo) ou

de “wealthy” (rico).

A saúde não é apenas a ausência de sintomas, mas sim uma
sensação de plenitude, riqueza, integridade e espiritualidade.

A palavra DOENÇA tem origem na palavra “malade” ou “malato”,

que derivam das palavras “male hatus” ou maus hábitos.

Embora existam de facto, causas exteriores para problemas de saúde

e que requerem intervenções especializadas, a verdade é que a

maioria dos problemas de saúde que afetam a população mundial,

como problemas cardiovasculares, diabetes, cancro, obesidade e

uma série de doenças crónicas, estão diretamente relacionados com

a alimentação e o estilo de vida. Tal como a nossa imunidade

também está grandemente dependente destes hábitos do dia-a-dia.

Eva Madeira



SEGUIR NA
DIREÇÃO  DA
SAÚDE

Alimentação
Sono
Práticas diárias
Saúde emocional

Talvez fosse melhor redirecionarmos o nosso foco na obtenção e

manutenção da saúde, mais do que na doença e assim assumirmos

nas nossas mãos a responsabilidade do nosso bem estar.

Se nos formos adaptando e ajustando às mudanças sazonais,

geográficas, climáticas, de trabalho, etc, estaremos certamente a

prevenir ou a abrandar doenças mais graves.

Equilibrar os nossos ritmos biológicos com os ritmos da natureza é a

forma de nos adaptarmos e de criarmos uma melhor imunidade,

saúde e felicidade. 

Existem algumas coisas que influenciam grandemente a nossa

saúde e a nossa imunidade. Vamos aprofundar algumas que

considero serem mesmo muito importantes:

Eva Madeira
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ALIMENTAÇÃO
link para o vídeo

https://youtu.be/foiZhCoq5-4


ALIMENTAÇÃO

É claro que quando falamos de sistema imunitário

e saúde, a alimentação é provavelmente uma das

primeiras coisas que nos vem à cabeça, como tendo

um papel fundamental. O que faz todo o sentido,

uma vez que o nosso sangue, que alimenta todas as

nossas células, órgãos e sistema nervoso, é formado

por aquilo que comemos. Nós somos mesmo o que

comemos!

E é acerca da alimentação que vos vou falar agora e

partilhar algumas dicas importantes que

contribuem fortemente para aumentar a

imunidade.

Eva MadeiraALIMENTAÇÃO



Alimentos
chave

CEREAIS  INTEGRAIS

LEGUMINOSAS

FERMENTADOS
Existem  vários  alimentos  que

quando  consumidos  diariamente
contribuem  fortemente  para  um
sistema  imunitário  mais  forte  e

uma  melhor  saúde .

VEGETAIS

ALGAS

Eva MadeiraALIMENTAÇÃO



Qual  a  importância
dos  cereais  integrais?

7 vezes mais hidratos de carbono do que

proteínas ;

7 vezes mais proteínas do que minerais .

O nosso corpo precisa de uma determinada

proporção de nutrientes básicos para estar em

equilíbrio. Estou a falar da proporção de 1 para

7. Assim, precisamos de:

Exemplos com esta proporção: 

-A força do céu 7 xs superior à força da terra; 

-No corpo humano, a cabeça é um sétimo do

tamanho do corpo.

CEREAIS
INTEGRAIS

Eva Madeira
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Os cereais integrais  são alimentos que se ajustam a estas proporções ideais, tornando-os alimentos extremamente

equilibrados e benéficos na manutenção da nossa saúde. Tal como os nossos antepassados faziam, em que o cereal era o

principal alimento de uma refeição, também podemos optar por 1º escolhermos o cereal e depois então os seus

acompanhamentos.

Quando consumimos diariamente cereais integrais, conseguimos manter níveis de energia e vitalidade mais
estáveis e sentimo-nos muito menos cansados. Estes alimentos também nos ajudam a manter focados e com um
bom sentido de direção.

Eva MadeiraALIMENTAÇÃO



Cereais
integrais
mais
usados

ARROZ  INTEGRAL
Beneficia os Pulmões e o intestino grosso

MILLET  OU  MILHO  PAINÇO
Fortalece o estômago e o pâncreas

CEVADA
benéfica para o fígado e a vesícula biliar.

AVEIA
Grande fonte de energia. Rica em proteína, fibras e minerais. beneficia Fígado e

vesícula biliar.

TRIGO ,  CUSCUZ ,  BULGUR
Acalmar estados ansiosos e instabilidade emocional. Beneficia o fígado.

MASSAS  INTEGRAIS  
Para relaxar e ganhar flexibilidade fisica e mental.

POLENTA
Beneficia o coração e o intestino delgado..

TRIGO  SARRACENO
Tal como a quinoa, é uma semente, mas normalmente aparece na categoria dos

cereais. Beneficia os rins, a bexiga, orgãos reprodutores e ossos. Ótimo para o

Inverno.

QUINOA
Na verdade é uma semente, mas que normalmente aparece na categoria dos

cereais. Contém os 9 aminoácidos essenciais e é rica em cálcio, ferro, magnésio

zinco.

Eva MadeiraALIMENTAÇÃO



Fitonutrientes

Fundamentais na alimentação e idealmente a todas

as refeições ( mesmo ao pequeno almoço). Escolha

Consumir uma grande variedade de vegetais bem

como confecioná-los de formas variadas, pois vai

contribuir para que tenha uma melhor saúde.

 

Os Fitonutrientes, presentes nos vegetais, no
fundo são defesas produzidas pelas plantas para a
sua sobrevivência, que a nós humanos quando os
consumimos acabamos por usufruir desses efeitos
positivos no sistema imunitário. Quanto mais

coloridos forem, mais ricos em fitonutrientes são.

Eles previnem e retardam os danos dos radicais livres

(oxidantes). Reforçam o sistema imunitário e ajudam a

reduzir o risco de infeções.

VEGETAIS

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira



reduz a incidência de cancro e outras
doenças degenerativas, 
melhora a digestão
aumenta a imunidade
proteje o sistema cardiovascular
reduz processos inflamatórios
etc

De acordo com a maioria dos estudos, o uso

regular de vegetais na alimentação:

VEGETAIS

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira



Feijão ,  Grão ,  Lentilhas ,

Tofú ,  Tempeh

Quando combinadas com os cereais integrais obtêm-se

todos os  aminoácidos essenciais e não é necessário

ingerir na mesma refeição, basta ser no mesmo dia.  As

leguminosas, principalmente os feijões, numa visão

oriental, beneficiam especialmente os rins, os órgãos

reprodutores, glândulas supra-renais, além de ajudarem

a manter os níveis de açúcar estáveis

LEGUMINOSAS

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira



wakamé ,  Nori ,  Iziki ,  Aramé ,

Kombu ,  Agar-agar ,  etc

São os legumes do mar, os vegetais marinhos, que

ajudam a purificar o sangue e a desintoxicar.

Muito ricas em minerais e fibras, no Oriente, são

relacionadas com longevidade, beleza e prevenção da

doença.

Na Macrobiótica aprendemos a confecionar as algas de

formas realmente saborosas 

ALGAS

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira



Alimentos  fermentados Excelentes para favorecer e recriar uma boa flora intestinal e
um bom sistema digestivo, contribuindo para um sistema
imunitário mais forte. Ex: Miso, Pickles, Shoyu, kombucha, etc.

O Miso é um alimento fermentado, feito com de grãos de soja e

cereais num processo de 6 meses a 2 anos de fermentação.

Os pickles, podem ser longos ou rápidos (fermentados durante

mais ou menos tempo), o seu uso regular, principalmente no final

da refeição, contribui para uma melhor saúde.  Importante: NÃO

SEREM PASTEURIZADOS / NÃO TEREM AÇÚCAR

Já os nossos antepassados protegiam os alimentos

de bactérias putrefativas confiando-os a bactérias

boas, fazendo com que os alimentos se

conservassem, através da fermentação. São os

ácidos e as muitas bactérias benéficas que

protegem os alimentos (e o nosso corpo) de

bactérias nocivas.

Fermentados

Eva MadeiraALIMENTAÇÃO



Ainda na
Alimentação...

A quantidade de pesticidas e herbicidas usados nos alimentos

hoje em dia é assustadora e prejudica seriamente a saúde

humana e a dos solos, contribuindo para um grande número

de problemas ecológicos também.

ESCOLHA  ALIMENTOS  LOCAIS  E
SAZONAIS

Quando vivemos num clima temperado como o da Europa e

escolhemos consumir alimentos oriundos de países tropicais

como as bananas da Costa Rica, por exemplo, estamos não só

a enfraquecer o nosso organismo e imunidade com alimentos

que não são adaptados ao clima em que vivemos, como

estamos a causar uma pesada pegada ecológica. Será sempre

melhor para nós e para o ambiente optar por alimentos da

época e locais.

OPTE  POR  ALIMENTOS  BIOLÓGICOS
SEMPRE  QUE  POSSÍVEL

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira



Ainda na
Alimentação...

Favorece a digestão

Promove a circulação de toda a energia e fluidos do corpo

(sangue, linfa, fluidos digestivos, fluidos hormonais e celulares.)

Ajuda a produzir e misturar a saliva com a comida, tornando-a

mais alcalina, o que significa que a comida vai poder absorver

melhor os ácidos libertados no estômago e em seguida, no

duodeno vai conseguir tornar-se novamente alcalina. O sangue,

ao ficar com uma qualidade mais alcalina, vai contribuir para

uma imunidade mais forte e uma maior resistência à doença. 

-Para uma digestão correta: mínimo de 30 vezes

-Para aquietar a mente e desenvolver o raciocínio: mínimo de

50 vezes

-Para apurar o Ki: mínimo 100 vezes

MASTIGUE  MUITO  BEM

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira



Ainda na
Alimentação...

Refeições  a horas certas regulam todos os ciclos do corpo

(físicos, emocionais e mentais).

As horas das refeições não são arbitrárias, tudo na vida é regido

pelo movimento do sol, seja  durante o dia ou ao longo do ano.

Se não conseguir manter o horário de todas as refeições, será

importante manter o horário de pelo menos o jantar. 

Terá mais energia e melhores digestões, um raciocínio mais

claro e um estado emocional mais estável.

- Pequeno-almoço: 6:00 – 10:00

- Almoço: 12:00 – 14:30

- Jantar: 18:30 – 20:30

MANTENHA  O  HORÁRIO  DAS  REFEIÇÕES
REGULAR

ALIMENTAÇÃO Eva Madeira
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SONO
link para o vídeo

https://youtu.be/G-lsg31-0GE


SONO

Segundo George Ohsawa, o fundador da

Macrobiótica, um sono saudável e reparador,

implica adormecer com facilidade, dormir toda a

noite sem sobressaltos ou pesadelos nem

necessidade de ir à casa de banho e acordar

completamente revigorado e com vontade de

enfrentar o dia.

Adotar um estilo de vida mais saudável proporciona

um sono com melhor qualidade e mais reparador. 

Já diz o ditado “Deitar cedo e cedo erguer dá
saúde e faz crescer!” e de facto esta frase tem

muita sabedoria e se seguirmos esta prática, vamos

certamente aumentar a vitalidade e reforçar o

sistema imunitário.

Eva MadeiraSONO



SONO

Levantar  pelas  7h00  da  manhã  e  deitar  antes
das  24h00

A hora a que nos levantamos vai regular o nível de energia e
atividade para o resto do dia. Já pensaram que quando nos

levantamos tarde, ficamos regra geral, menos produtivos?

Segundo a visão oriental, nós não temos a capacidade de

processar a energia do sol quando estamos na posição

horizontal. A energia do sol é muito densa e é absorvida pela

espiral do topo da cabeça e para que tal aconteça temos que

estar na posição vertical. À noite por sua vez, a energia das

estrelas, da lua e dos planetas é mais eficazmente absorvida

quando estamos na posição horizontal e a dormir

profundamente.

Por outro lado, o fígado, órgão que faz grande parte da

desintoxicação do nosso corpo, está mais ativo entre a 1h e as 3h

da manhã e é por isso importante que nessa altura o corpo

esteja em sono profundo. Se levamos cerca de 2 horas a entrar

em sono profundo, então será importante deitarmo-nos entre as

23h e as 24h.

Eva MadeiraSONO



SONO

Não  ingerir  alimentos  2  a  3  horas  antes  de  se
deitar

O corpo depura-se e repara-se a si próprio durante o sono e para

que o consiga fazer corretamente, o estômago deve estar vazio.

São necessárias entre 2 a 3 horas para que a comida deixe o

estômago. 

Para que o fígado possa desintoxicar o sangue, é necessário que

este esteja disponível. Se estiver a ser utilizada uma grande

quantidade no processo da digestão, este não vai ser depurado. 

Quebrar o hábito de comer antes de ir dormir não é fácil e pode

requerer algumas mudanças no estilo de vida. No caso de não se

conseguir ir para a cama sem comer 2 a 3 horas antes,

provavelmente quer dizer que as refeições do dia não foram

suficientes para satisfazer. Talvez a forma de ultrapassar isto seja

tornar as refeições ao longo do dia mais satisfatórias.

Eva MadeiraSONO



SONO

Outras  dicas  para  melhorar  a  qualidade  do
sono :

Reduzir  a utilização de aparelhos eletrónicos – telemóveis,

tablets – antes de se deitar.

Desligar o wireless quando for dormir. Eu coloco sempre o

telemóvel em modo avião.

Colocar o quarto o mais escuro possível, sem luzes de relógios,

televisões, etc. Estar às escuras, permite que o corpo durma mais

profundamente.

Reduzir o consumo de líquidos antes de deitar

Colocar os pés em água quente e sal, antes de dormir ajuda a

alcançar um sono mais profundo.

Eva MadeiraSONO
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PRÁTICAS
DIÁRIAS

link para o vídeo

https://youtu.be/zeyEi4ncyGs


PRÁTICAS
DIÁRIAS

Exercitar  o  corpo

yoga, chi kung, ou simplesmente  caminhadas…

O exercício físico promove uma boa circulação

sanguínea e linfática, melhora as funções

respiratórias, digestivas e excretórias e ainda aumenta

a produção de endorfinas contribuindo para uma

elevada sensação de bem estar. Para além disso

diminui a ansiedade, aumenta a auto-estima e claro,

reforça o sistema imunitário.

Relativamente ao tipo de atividade física, considero

que o mais importante é que escolha uma que lhe dê

prazer e vontade de ir praticar.

Para além das atividades aeróbicas, como desportos e

danças, as práticas de yoga, Tai chi, Chi kung, ajudam

a melhorar significativamente a flexibilidade, o estado

de alerta e as capacidades respiratórias.

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Exercitar  o  corpo
-Caminhada-

Aumenta a flexibilidade, 
Melhora a digestão,
Aumenta os níveis de energia, 
Melhora a saúde cardiovascular
Fortalece os ossos
Ajuda a aclarar a mente
Contribui para um sistema nervoso
equilibrado.

De todas as práticas, acredito que a Caminhada, é a

atividade ideal para qualquer pessoa. 

Uma caminhada de 30 minutos (ou 2x 15min) todos

os dias, irá manter o corpo em forma e um sistema

imunitário mais resistente. (balançar os braços

enquanto caminha equilibra o corpo como um todo)

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Contactar  com  a  natureza
e  animais

Nós somos parte integrante da Natureza e portanto

não é de espantar a forma como esta pode

influenciar a nossa saúde.

Em 1984, Robert Ulrich relatou que pacientes de um

hospital na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que

estavam internados em quartos com vista para

árvores, apresentavam uma melhora mais rápida,

além de terem melhor humor e necessitarem de

menores doses dos remédios. Enquanto isso,

pacientes em quartos com janelas voltadas para uma

parede de tijolos apresentavam complicações, maior

tempo de internação e maior número de

reclamações sobre funcionários do hospital.

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Contactar  com  a  natureza
e  animais

Existe uma técnica japonesa, chamada Shinrin-yoku,

significa "banho de floresta", e que consiste em

abdicar de alguns momentos da vida social para ficar

em contato com a natureza.

Estudos conduzidos pela Universidade de Chiba e na

Escola Médica Nippon, em Tóquio, mostram que a

atividade pode diminuir a pressão arterial e a

frequência cardíaca, e ainda combate sintomas ao

stresse e fortalecer o sistema imunológico.

A inflamação no nosso corpo pode estar associada a

diferentes doenças, inclusive de fundo emocional. O

contacto com a terra pode ajudar, principalmente

crianças, a ter uma organismo mais forte e menos

suscetível a doenças.

Estudos indicam que existem uma série de bactérias

que fortalecem o nosso sistema imunitário.

O contacto com a terra e com os animais permite

que sejam desenvolvidas defesas.

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Apanhar  luz  solar

Aumenta  os níveis de cálcio no organismo, o

que é importante para o fortalecimento de ossos e

articulações;

Ajuda a prevenir a formação de doenças como
osteoporose, doenças cardíacas, auto-imunes,
diabetes e o câncer, principalmente no cólon,

mama, próstata e ovários, pois reduz os efeitos da

transformação das células.

A exposição ao sol moderada e nos horários corretos,

ajuda a regular o sistema imunitátrio, dificultando o

aparecimento de infecções.

A exposição ao sol é a principal forma de produção

de vitamina D pelo corpo, que é essencial de várias

maneiras para o organismo, como:

Por isso, que tal dar uma caminhada, na Natureza

enquanto apanha sol?

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Esfregar  o  corpo  com  1
toalha

Estimula a circulação de sangue, linfa e
energia, beneficiando a nutrição, o fluxo de

oxigénio e a saúde de todos os órgãos. 

Após esfregar o corpo, de  manhã aumenta a
energia e à noite proporciona um sono mais
profundo.
Promove a eliminação de toxinas.
Aumenta a imunidade contra doenças.

Outra atividade importante e que contribui para uma

melhor saúde e um sistema imunitário mais

resistente é esfregar o corpo com uma toalha quente

e húmida:

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Esfregar  o  corpo  com  1
toalha

Como fazer:

 1) Use uma toalha de algodão  tamanho

pequeno/médio e dobre.

 2) Mergulhe a toalha em água bem quente e

esprema depois o excesso de líquido, 

 3) Esfregue o corpo com suavidade, com um

movimento para trás e para a frente, como as ondas

do mar. Se não tiver tempo para esfregar todo o

corpo pelo menos, faça-o nas mãos, braços, pés e

pernas.

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS



PRÁTICAS
DIÁRIAS

Beber  boa  água

Faz com que o Sangue flua melhor, o que
contribui para um melhor metabolismo.
Contribui para a diminuição do colesterol e
triglicéridos .
Proteje o aparelho respiratório – hidrata as
membranas mucosas dos brônquios impedindo
que estes sequem e que a expetoração e muco
se colem e evitando que bactérias e vírus se
produzam e alojem.
Mantém os vasos linfáticos sãos, para que
possam desempenhar as suas funções de
purificação, filtragem.
Hidratar 60 triliões de células e receber e
eliminar os seus resíduos.

A água boa leva à eliminação de líquidos prejudiciais ao

corpo e promove a circulação dos fluidos corporais.

Uma quantidade de água adequada:

Eva MadeiraPRÁTICAS  DIÁRIAS
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SAÚDE
EMOCIONAL

link para o vídeo

https://youtu.be/mX9RO87sIfE


SAÚDE
EMOCIONAL

Harmonizar  parte  física ,

mental  e  emocional

Para se ter uma vida saudável é muito importante

manter uma harmonia entre a parte mental, física e

espiritual.

Vários estudos demonstram existir uma ligação

inequívoca entre o lado emocional e o

desenvolvimento de várias doenças. Tal como a

alimentação, o exercício físico ou a qualidade do ar e

da água, algumas reações ao stress psicológico

podem influenciar profundamente o terreno em que

determinadas doenças se desenvolvem..

Eva MadeiraSAÚDE  EMOCIONAL



SAÚDE
EMOCIONAL

Stress

Vários estudos demonstram que a ansiedade e o stress constante
têm uma relação com o sistema imunitário enfraquecendo-o.
Aliás, foi na década de 80 que se passou a ver a imunidade como

fazendo parte de todo um sistema complexo, que está diretamente

ligado às nossas emoções.

Quando submetido ao stress, o corpo pensa que está sob ataque e

muda para o modo “lutar ou fugir”, liberando uma mistura complexa

de hormonas e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e

norepinefrina para preparar o corpo para a ação física.

Níveis elevados de cortisol contribuem para o aumento dos níveis
de açúcar, da pressão arterial, do risco de ataque cardíaco, de
acidente vascular cerebral, bem como para a  redução da libido,
da fertilidade e do sistema imunitário.

Nos dias atuais,  não se enfrenta mais a ameaça de se ser comido por

um predador. Mas   convive-se com múltiplos desafios diariamente.

Como o cumprimento de prazos, pagamento de contas e

malabarismos para conciliar a carreira e família. Esses desafios fazem-

nos  sentir o stress da mesma forma.
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stress

STRESS  ALIMENTAR

Existem alimentos que causam mais

stress no nosso corpo do que outros.

Existem alimentos que vão

desencadear um esforço maior por

parte de alguns órgãos. Por exemplo se

comermos alimentos com demasiado

açúcar, vamos sobrecarregar o

pâncreas pois este vai estar em

constante funcionamento para

equilibrar os níveis de açúcar no

sangue. Se forem alimentos com

muitos químicos, hormonas, vão exigir

uma maior filtragem por parte dos rins

e do fígado. Isto causa stress interno. 

Será que este stress interno também

acaba por influenciar a nossa

capacidade de lidar com o stress

externo? Já pensaram que nem todas

as pessoas lidam com situações de

stress da mesma forma. Poderá isto ter

a ver com o nível de stress interno?

STRESS  EXTERIOR

Existem situações nas nossas vidas

nas quais  temos a sensação de

impotência e que nos afetam

grandemente. Por vezes podem

até ser situações do dia a dia,

como despachar os miúdos para

irem para a escola ou termos de

chegar a horas ao trabalho., como

acontecimentos de perda de

entes queridos, divórcios, doenças

de familiares, etc
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SAÚDE

EMOCIONAL

 De qualquer forma, cabe-nos a nós escolhermos como

queremos lidar com o stress e qual a forma como queremos

encarar a vida. Uma coisa é certa, uma mente tranquila, uma

boa  saúde emocional, vão contribuir grandemente para uma

saúde física e vice versa.

Assim para seguir na direção da saúde, para além de adotar
uma alimentação como a dieta padrão macrobiótica e
exercício físico regular, eu acredito ser fundamental adotar
alguns comportamentos que ajudem a equilibrar a parte
emocional. 
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Deixo aqui duas sugestões gratuitas, que
costumo usar, através das quais poderá
fazer meditação de forma fácil e
confortável e durante o tempo que
quiser. Carregue no link para conhecer.

- Insight Timer -Meditação (Google Play)
- YOGA-TE - YouTube

Manter uma vida social ativa. Ter um papel ativo

na sociedade, seja através de associações,

organizações, comunidade educativa, etc.

Ser generoso. Com os bens materiais, com o

tempo que dedica aos outros, com o seu sorriso e

boa disposição.

Cultivar o pensamento positivo. Ver as coisas pelo

lado positivo e criar a visão do que se quer viver.

Ler livros que nos inspirem.
Cantar, dançar, ouvir musica alegre.
Expressar o que se sente, libertar e seguir a vida.

Escolher um hobbi que ame.

Festejar  tudo, incluindo as pequenas coisas.

Cultivar todos os dias as amizades.
Viver sem pressa.Desfrutar as coisas.
Ser GRATO todos os dias. No final do dia, antes de

adormecer, podemos sempre enumerar 2 ou 3

coisas pelas quais estamos gratos.

Praticar meditação e mindfullness. Dar atenção

plena ao que se está a fazer no momento ajuda a

relaxar e a fazer fluir. 

Deixo aqui algumas sugestões:
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotlightsix.zentimerlite2
https://www.youtube.com/channel/UC18drDtrp8opYJNAxiGHCGw
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Macrobiótica

TENHAM  UMA  BOA  IMUNIDADE !

Obrigada por estarem aqui hoje!

Eva Madeira

TENHAM  UMA  BOA  VIDA !

EVAGOODLIFE !

link para o vídeo

https://youtu.be/miI-zHcOjeI

