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UM DIA FELIZ!

Chegou o Outono, o mês do desapego
Folhas e frutos caem ao chão. As árvores mostram-nos o desapego da vida.
Suas folhas amareladas deixam espaço
para o novo. Seus frutos amadurecem,
numa última esperança, para nos fortificar.
Tal como as outras estações do ano são
ciclos da vida homenageados.
Sem troca não há vida, deixe as velhas
folhas caírem neste outono! Abandone o
que não fortalece e abra espaço para a
Primavera florescer. Evolua e seja feliz.
Eu, prefiro a Primavera. Em vez de folhas caídas, eu prefiro ver flores e
árvores, um novo mundo, crescendo das mais variadas cores, de intensos e
diversos perfumes.

Net/RM

Provérbios sobre o Outono...



Logo que o Outono venha, procura a lenha.
Quem planta no Outono tem um ano de abono.

Para os que fazem anos hoje, dia 28 de setembro

Os que nascem no dia 28 de Setembro
são herdeiros privilegiados do charme
e do encanto de Vénus, a regente do
signo de Libra. Fascinados pela beleza,
acabam idealizando de tal forma o seu
objecto amoroso que fica impossível
conviver com ele.
Sempre preocupados com a impressão
que causam, prestam muita atenção a
todos os gestos e atitudes das pessoas
que consideram importantes e, muitas
vezes, acabam lendo como desprezo
ou provocação expressões que não
tem a menor importância ou não são
dirigidas a eles.
Teoricamente amantes da paz e do
equilíbrio, vivem metendo-se em disputas desnecessárias. Apenas através
da arte a obsessão pela perfeição encontram a sua legítima saída. Quando
isso acontece, eles conseguem uma
maior estabilidade no campo afectivo
e podem seguir sem culpa na eterna
busca pela forma perfeita.

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

O ESPIRITISMO

Para os seguidores da doutrina estabelecida pelo professor francês Allan Kardec, não existe um céu definitivo. Mas a
alma reencarna sucessivas vezes, em
busca da evolução espiritual. À medida
que vai melhorando em termos de autocontrole e caridade para com o próximo,
ela segue para diferentes planetas, luas
e todos os corpos celestes que existem
em todo o Universo. Dentro do nosso
sistema solar, a Terra é o segundo lugar
menos evoluído, melhor apenas do que
Marte. Em Vénus e na Lua, as almas
que viveram uma vida justa seguem adiante para continuar seu aprendizado
num ambiente mais pacífico. Já em Júpiter, viveriam as almas mais elevadas de
toda a vizinhança. Ali, segundo a descrição publicada por Kardec em 1858, o
espírito do compositor Wolfgang Amadeus Mozart vive em uma mansão
sumptuosa.

Bom, agora que vamos tendo veículos espaciais, viajando a milhares de quilómetros por hora, vai
sendo mais fácil alcançar esses
paraísos tão ansiados!

RAZÕES PARA ANDAR (MAIS) A PÉ
O seu corpo só fica a perder se deixar de caminhar.

(Uma caminhada junto ao Tejo)

Imensas coisas! Um bom dia de sol, o encontro com a natureza, o desabrochar das flores, a insistência das ondas do mar. Mas existem outros benefícios associados às caminhadas diárias, talvez não tão perceptíveis para os sentidos, mas decisivos para o seu
bem-estar. Caminhando terá uma vida melhor.
Andar é o exercício mais natural, económico e simples de todos, mas não é por isso
que os seus benefícios são mais humildes. É uma pequena despesa que lhe pode oferecer múltiplos e importantes ganhos para o seu corpo e mente. Com cada passo que dá,
vai mimando, protegendo e melhorando cada um dos sistemas orgânicos, células, tecidos, contribuindo para o bom funcionamento do organismo.
Caminhando, mantém as suas defesas em boa forma para lutar contra os agentes patogénicos internos ou externos. Alguns especialistas crêem, até, que caminhar moderadamente não só protege das infecções e doenças como também ajuda a curá-las mais
rapidamente e a recuperar também mais depressa. Então, há que seguir com as caminhadas ou é melhor parar quando começamos a pensar no que se gasta com os ténis?
Lembre-se: Andar a pé aumenta o conceito de autonomia e amor-próprio ou autoestima, comparativamente àqueles que não praticam.
- Andar faz bem ao coração.
- Optimiza o sistema circulatório.
- Diminui o risco de aterosclerose
- Diminui o risco de sofrer de hipertensão.
- Melhora a capacidade de transporte de oxigénio.
- Caminhar, ajuda a prevenir ou a retardar o desenvolvimento da diabetes.
Andar a pé melhora ainda a visão periférica, devido ao trabalho que os olhos experimentam ao moverem-se para entender o ambiente circundante.
Diminui os estados de ansiedade, insónia e depressão.
Não chegavam as 4 páginas do Bengalinhas se fosse, aqui, enumerar os muitos benefícios que
recebemos... Caminhando

Já pensou em tudo o que pode perder se deixar de caminhar?

Descubra como era a moda na época em que
você nasceu
1960: O propósito da roupa das mulheres,
era demonstrar a fragilidade da mulher. Os
sombreiros, chapéus e penteados volumosos foram moda em todo o mundo. A saia se
consolidou ainda mais.

MARAVILHAS DA NATUREZA, TODAS EM PORTUGAL
Portugal é pequenino mas a sua beleza natural é imensa. Fique a conhecer algumas das
nossas sugestões para incluir nos seus próximos passeios.

Grutas de Mira d’Aire – Porto-de-Mós
Um tesouro ainda “enterrado”
a 180 metros de profundidade.
Têm cerca de 150 milhões de
anos de existência, mas só
desde 1974 estão abertas ao
público.
Do total de 11 quilómetros só
600 metros estão disponíveis
para visita.

Um velhinho vai ao médico:
- Doutor, preciso da sua ajuda! O senhor sabe que já tenho noventa e cinco anos, Acontece que eu
não paro de correr atrás das mulheres.
Diz o médico:
- Mas isso é muito bom. Mostra que o senhor ainda gosta das boas coisas da vida… Não vejo mal nenhum nisso!
E responde o velhinho:
- O problema, doutor, é que quando que consigo uma mulher, já não me lembro mais para que ela serve.

oooOOOooo
Um homem colocou nos classificados:
- Procura-se esposa.
No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas. Todas diziam a mesma coisa:
- Pode ficar com a minha!!

