O Bengalinhas
Ano: 10

Número : 537

Data: 14 de Setembro de 2017
ASASTAP-Associação de
Solidariedade e Apoio Social ao
Pessoal da TAP
Responsável Gráfico: Ramiro Mendes

ANIVERSÁRIOS
RESIDENTES:
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Dia 17– D. Mafalda Moreno
Dia 18– D. Sandra Dias
Dia 20– D. Isabel Dias

UM DIA FELIZ!

MARAVILHAS DA NATUREZA, TODAS EM PORTUGAL
Comecemos pelo

Parque Natural de Sintra

Um parque tão diverso que vai desde 528 metros da Serra de Sintra até à orla marítima da praia do Guincho e do Cabo da Roca. A maior presença florestal encontra-se
nos parques da Pena e Monserrate, onde a beleza dramática do local nos faz sentir
como se estivéssemos num filme.

Como são os paraísos das outras religiões?
Conheça o ambiente celestial segundo diferentes
tradições religiosas

O XINTOÍSMO
Xintoísmo é o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses.
O xintoísmo caracteriza-se pelo culto à natureza,
aos ancestrais, com uma forte ênfase na pureza espiritual, e
que tem como práticas, honrar e celebrar a existência do
"espírito", da "essência" ou "divindades". Ao contrário de muitas
das práticas religiosas monoteístas, o xintoísmo não exige, daqueles que os professam, que sejam crentes ou praticantes,

A religião mais praticada do Japão, surgida no século 7 e com milhões de seguidores no mundo, prevê a existência de um espaço ligado ao mundo terreno por
uma ponte que flutua sozinha, e que só pode ser atravessada pelas pessoas que
conquistaram o direito de conviver com os seres celestiais, em especial AmatePerfil astrológico do aniversariante de 14 de Setembro
Muitas das pessoas que nasceram neste dia 14 de Setembro
acreditam firmemente que têm a missão de abrir os olhos dos
outros para o que consideram ser a verdade. Perfeccionistas,
não hesitam em fazer uma crítica por que têm certeza que ela
pode melhorar o trabalho dos outros.
Alguns aniversariantes deste dia são extremamente organizados, outros vão exigir que uma outra pessoa organize o que
está a sua volta.
Eles percebem com uma agudeza extraordinária qualquer alteração na ordem com que estão acostumados. Adoram os
rituais e sentem-se confortáveis diante de uma rotina estável,
desde que ela tenha sido estabelecida por eles mesmos. Mesmo assim sentem a necessidade
de estabelecer uma nova ordem e costumam fazer isso de maneira radical. Para eles, a competência é um valor importantíssimo, não tendo nenhuma paciência com as pessoas que se contentam com um desempenho medíocre.

Net/RM

Duas amigas estão no bar, quando uma delas diz:
- Estás vendo aquelas duas velhotas bebendo naquela mesa? Daqui a uns vinte anos estaremos assim.
A outra olhou e disse:
- Miga, estás louca? É melhor parares de beber. Aquilo é um espelho e o que vês é a
tua imagem!

Turistas estrangeiros elegem Lisboa como destino favorito em Portugal

Lisboa é o destino português mais popular a nível global, sendo a cidade favorita dos estrangeiros para
passar férias no nosso país.
Neste que foi um ano recheado de prémios e distinções para o turismo nacional, foram analisadas algumas das tendências que têm contribuído para a reputação portuguesa fora de portas.
De acordo com analise efectuada, os estrangeiros que mais procuraram Portugal como destino de férias
foram os espanhóis, seguidos dos britânicos, alemães e franceses. Os irlandeses, italianos, holandeses,
belgas, norte-americanos e suecos completam a lista de visitantes.
A cidade favorita dos turistas internacionais foi Lisboa, seguindo-se Albufeira, Porto, Portimão, Lagos,
Vilamoura, Funchal, Cascais, Faro e Monte Gordo. Já entre os turistas portugueses, Albufeira é o destino
predilecto, com Lisboa a ocupar a segunda posição e Portimão a encerrar o pódio.
A região centro consegue, porém, fazer frente ao Algarve entre os destinos favoritos a nível nacional,
com Figueira da Foz e Peniche a aparecer numa lista que inclui também o Porto, Vilamoura, Monte Gordo, Lagos e Funchal.
Isto faz lembrar uma situação idêntica, quando, alguns anos atrás, na Costa Algarvia, houve um
crescimento, diria incontrolado, de prédios (autênticas torres para habitação) e hotéis, muitos hotéis.
Verificou-se então que o turista português era preterido por todo e qualquer turista estrangeiro,
originando, por vezes, “boas” discussões com os servidores de serviços.
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Descubra como era a moda na época em que você nasceu
1936 a 1946: Na época da Segunda Guerra Mundial, a moda foi esquecida por um período. Os
uniformes militares, em contrapartida, entraram
no lugar das calças de outrora, como o uniforme
da SS, a polícia nazista.
Esta, foi a minha primeira década de existência mas lembro-me, não das fardas
nazis, mas dos vestidos de chita que as senhoras muito usavam

INCENSOS QUE PURIFICAM
Eles dão boas energias, são purificadores do ambiente e atraem boas vibrações.
Conheça de que forma pode utilizar os incensos e quais os
mais indicados para determinados fins.
Como acendê-lo?

Tal como tudo o que está relacionado com a atracção de energias, também os incensos devem ser
utilizados de determinadas formas para que o seu poder invada de facto a sua vida. Deve sempre acender um incenso num local sereno e cheio de tranquilidade. Ele deve ser aceso sempre
com a mão esquerda e da mesma forma que acende uma vela. O ideal é que utilize um fósforo.
Se deseja limpar um ambiente com o poder do fumo do incenso, percorra todas as divisões da
casa com ele na mão. Depois faça o percurso exactamente ao contrário.

Damos a conhecer alguns aromas para alguns fins:
Anis estrelado – Para atrair a boa sorte na sua vida.
Acácia – Ajuda a ter um sono tranquilo, sem inquietações, nem pesadelos.
Alecrim – Afasta pensamento negativos, e purifica o ambiente de forma a abrir a sua mente.
Alfazema – Para além de transmitir tranquilidade, ajuda a manter o bom humor.
Camomila – Acalma a impulsividade e ajuda a melhorar a sua vida a nível financeiro.
Cânfora – Elimina todas as energias negativas do ambiente e protege emocional e profissionalmente.
Cedro – Ajuda a aumentar a força física, purifica o ambiente, afasta energias negativas e protege quem tem negócios próprios.
Cravo – Harmoniza todo o ambiente, abrindo todos os caminhos da vida e afasta as energias
negativas.
Erva-cidreira – Ajuda a encontrar o verdadeiro amor, a felicidade e auxilia a procura do sucesso.
Erva-doce – Afasta as invejas, traz harmonia e transmite a paz.
Eucalipto – Promove uma verdadeira purificação do ambiente e renova as energias positivas no
local.
Noz moscada – Atrai o bom humor, o dinheiro e a justiça para a sua vida.
Orquídea – Purifica o ambiente e ajuda a ter clareza de pensamento.
Pinho – Aumenta a fertilidade e atrai sorte e protecção.
Rosa branca – Purifica o ambiente contra as energias negativas e acalma a impulsividade das
pessoas que estão perto de si.
Sândalo – Ajuda o seu poder intuitivo.
Violeta – Afasta todas as energias negativas.

