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UM DIA FELIZ!

CONTINUAR APRENDENDO

Sabemos que aqui entre nós, há gente que tem boas
recordações do seu tempo quando jovem. Alguns recordam os bons momentos tidos com seus professores e as suas aulas.
É sobre esses que, estudando, praticando e ativando
a sua vocação, puderam tirar o melhor proveito da
sua capacidade artística.
Queremos aproveitar toda essa sua capacidade e,
para tal, a nossa Animadora Susana Garcia empenhou-se em procurar e achar alguém que se preste a
apresentar os seus conhecimentos sobre desenho e
pintura.
Brevemente, esta nova apresentadora, será conhecida entre nós.
Em princípio esta aliciante atividade deverá iniciar-se dia 21 de Fevereiro, mas haverá, com
certeza, confirmação desta data,
Portanto amigos, quem se julga com habilidade suficiente para desenhar um círculo bem redondo, inscreva-se, realize e mostre o que consegue fazer.
RM
(Nota da Animadora)
No dia 21 de Fevereiro irá iniciar-se a Oficina de Pintura a óleo, a ser dinamizada pela srª
Alice Martinho (filha da nossa querida Edite Monteiro) que durará até ao final do mês de
Março.
É uma oficina aberta a todos e todas, com vontade em explorar habilidades e sonhos. Basta
aparecer que os materiais são disponibilizados pela Instituição.
Iremos ter mais desafios de talentos e conhecimentos a serem partilhados.
Se considera que tem um talento fale connosco. A melhor forma de levarmos a vida é através
da partilha. Ficamos mais ricos.
Susana Garcia

ACREDITE QUE É VERDADE

MODAS SAUDÁVEIS E ESTRANHAS EM VOGA NO PRÓXIMO ANO
Se alguns anos atrás um conhecido seu lhe dissesse que andava a engolir carvão, a beber caldo de osso ou a frequentar
"raves", provavelmente acharia que ele estava louco. Mas a
verdade é que tudo isto vai estar na grande moda e são a
próxima tendência de 2018.
Massagem facial com caracóis- (Massagem que eu recomendo)
Imagismo qual seja a sua primeira reação. Mas a verdade é que está
na moda. Nasceu no Japão e já há centros abertos a praticar esta nova
massagem. Durante 45 min., os caracóis massajam a sua pelo com
recurso aos seus milhares de minúsculos dentes, removendo impurezas e células mortas. Por outro lado, o muco do caracol contem nutrientes e antioxidantes.
Capsulas de carvão
- Sim as pessoas começaram a beber e tomar cápsulas de carvão ativado, que é diferente do material
usado para fazer churrascos. Este carvão está carregado de oxigénio em vez de carbono. Há quem defenda que é um poderoso desintoxicante.
Óculos de sol que emagrecem- (adivinhem como!)
- Estes óculos criados no Japão são a ultima tendência de perda de peso. Segundos os cientistas que os
criaram, as lentes azuis tornam a comida menos apetitosa e atrativa para o cérebro, porque “acalmam a
excitação” deste órgão, diminuindo o apetite. Já sabíamos que os japoneses eram criativos, mas não tanto.
Caldo de osso- (eu lembro que, em novo, gostava imenso de patas de galinha)
Feito através da fervura dos ossos de aves, pode demorar até 48 horas para estar pronto. Torna o cabelo
mais brilhante, melhora a digestão e reduz a dor nas articulações e inflamações.
Café com manteiga~(por acaso já provei e até que se bebe bem)
- Também conhecido por “café à prova de bala”. Quem o saboreia, diz que a mistura é tão energética que
se mantem ativo e desperto o dia inteiro. A moda ganhou força e até já há lojas que vendem só este tipo
de café.
Pó de grilo—(Aí pára)
- É isso mesmo. Os grilos são moídos e o pó resultante, alegadamente nutritivo, é usado para barras de
proteína, sobremesas e muito mais. Dizem que é delicioso. A verdade é que os grilos são ricos em vitamina B12, proteína e têm tanto cálcio comol um copo de leite.
Férias de “crossfit”- (Estas são as férias mais económicas que se pode ter)
Pois, nestas férias não há descanso físico. A verdade é que quem experimenta fica rendido às maravilhas
deste tipo de atividade física. As melhorias físicas são praticamente imediatas e o corpo vê a sua energia
renovada. O “crossfit faz bem ao corpo e à mente. Que tal voltar de férias um pouco mais saudável?
“Raves” Ás sete da manhã- -(É a loucura)
Estas festas malucas não começam às duas ou três da manhã. Começam às 07h00 e são saudáveis. A
música está no volume alto, é certo, mas só se pula numa loucura contagiante. Não se bebe álcool, só
sumos de frutas naturais, água e boa disposição.
Rewilding- É uma espécie de experiência indígena.
Trata-se de tirar uns dias e ir viver apenas do contacto com a natureza e sobreviver a partir daquilo que
ela lhe dá. Ou seja, terá de caçar, plantar para comer, beber água de fontes naturais, dormir em cavernas
ou construir a sua própria casa. Se pensarmos na comida processada que ingerimos diariamente, na luz
artificial do nosso escritório, do dia-a-dia curvado em frente do computador e das obrigações financeiras
que nos desesperam… Até que nem parece uma má ideia..

Net/RM

O desconhecido e o mistério não podem ser temidos.. A vida só pode ser vivida em pleno, quando abraçamos o que não entendemos e olhamos para as coisas que não percebemos com admiração e fascínio.
Einstein

DÓI-LHE O JOELHO?
Se pensa que é por causa da chuva, pensa mal.
Investigadores asseguram que a chuva não é a causadora das dores nas articulações.
Durante muito tempo, acreditou-se que as dores no joelho
ou no cotovelo eram sinónimo de aproximação de chuva.
Contudo, investigadores revelaram que não há relação direta entre as dores das articulações e a chuva.
Para isso, analisaram as queixas de pacientes com mais
de 65 anos de idade, que ao longo de quatro anos realizaram milhares de visitas ao médico por causa de dores nas
articulações e nas costas, e cruzando as datas em que foram à consulta com os dados da informação meteorológica
na altura, nada indicava um relacionamento direto entre a
chuva e as dores.
Eu próprio,
há uns anos atrás, quando ainda era um jovem, cruzando os dados obtidos em verificações feitas com
pessoas mais idosas, com os dados obtidos agora comigo próprio, cheguei à conclusão que o grande
responsável destas dores nos joelhos, nos tornozelos, nas costas, na coluna, etc., é o
PDI (PELA DIFERENÇA na IDADE).
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Um momento para rir...
Uma velhinha estava a descansar com o seu gato
ao colo. De repente, aparece-lhe uma fada à
frente que lhe diz:
- Eu sou a tua fada madrinha! Tens direito a
três desejos!
Espantada, diz a velhinha:
- Três desejos? Uau! Nesse caso quero… Quero… Quero ser muito rica!
Nesse instante a casa fica cheia de ouro.
Continua a velhinha:
- E quero ser jovem e bonita!
E ela torna a ser jovem e bonita.
Por fim, como último desejo, pediu:
- E, e… Já sei, já sei! Quero que o meu gato se transforme num lindo príncipe!
Puff, o gato transforma-se num belíssimo príncipe.
O príncipe ex-gato, extremamente charmoso, aproxima-se lentamente do ouvido dela e sussurra-lhe:
- Sabes… Aposto que agora vais-te arrepender de me teres mandado castrar…

Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não
existe milagre,
A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre.

FRUTA DA ÉPOCA

Laranjas e tangerinas

O inverno é altura dos citrinos. Consumidos nesta época são mais saborosos
Conhecidos pela sua riqueza em vitamina C, estes frutos são também uma fonte de cálcio,
magnésio e potássio, bem como de vitaminas do grupo B e A.
A tangerina tem um pouco menos de vitamina C, mas é mais rica em açúcar
Nós temos o privilégio de termos sempre como sobremesa fruta da época, quer seja outono,
inverno, primavera ou verão: a maçã cozida e maçã assada.
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ALIMENTOS QUE PROVOCAM FLATULÊNCIA
(arrotos intestinais)
Os gases intestinais formam-se no estômago e no intestino durante o processo de digestão dos alimentos, que é feito pelas bactérias intestinais. Conheça alguns dos alimentos que agravam a flatulência.
O açúcar natural do leite e seus derivados- pode aumentar a produção de gases.
Batatas, milho massas e trigo- são alimentos com amido que não são absorvidos e vão para o intestino onde são
fermentados aumentando a flatulência
.
A maioria dos refrigerantes que contém gás, que muitas
vezes não é completamente eliminado durante a sua digestão. Parte desse gás acaba por chegar aos intestinos.
Os brócolos, repolho, couve e couve-flor contêm enxofre que interage com as bactérias
intestinais e provoca, além do aumento de flatulência, intensificam o odor dos gases.
Alguns adoçantes. gomas e doces, podem aumentar a formação de gases devido à presença elevada de hidratos de carbonoAs fibras, presentes nos feijões, ervilhas, aveia e na maioria das frutas e cereais, fermentam no intestino e também promovem a formação de gases.
Algumas frutas, (ameixa, banana, melancia, melão, morango e uva), o seu tipo de açúcares naturais aumentam a formação de gases.
A digestão de carne vermelha é mais demorada, aumentando a acão das bactérias no intestino grosso. Além disso, muitas proteínas são compostas por aminoácidos com enxofre, o que
aumenta a propensão para a produção de gases.

Portanto, bebendo água ajuda a eliminar a flatulência. Também pode optar por chá.
Mas, não se preocupe, apesar de existirem alimentos que aumentam a flatulência, isso
não acontece da mesma forma em todos os indivíduos. Em algumas pessoas nem se dá
conta das suas “flauta-lências”.
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