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Aos estimados praticantes de momentos de Yoga 
 

Envelhecer faz parte da vida de to-
dos. Mas esse envelhecimento através 
dos anos pode ser melhor orientado. O 
yoga para idosos apresenta-se como 
uma excelente ideia para promover o 
envelhecimento saudável. 
 
Considerada uma atividade de baixo impacto e 
pequeno risco de lesão, esta prática conjuga le-
ves exercícios físicos de resistência com outros 
de equilíbrio, trazendo inúmeros benefícios fí-
sicos e mentais. 
Um dos principais objetivos é conduzir o prati-
cante a um estado de paz e quietude, colocando
-o em contato consigo mesmo. 

 
E quem é que não gosta de estar de bem consigo próprio? Quem é que não gosta de se sentir 
livre de problemas que, no seu estado normal de angústia, de stress, de falta de confiança, 
seriam muito difíceis de resolver? 
Pois, meus caros, seguindo a orientação cuidada, conhecedora, de alguém que vos promove 
esse bem-estar, você será, sem dúvida, uma pessoa rica, não em matéria, mas sim em auto-
control, auto-conhecimento e auto-estima, valores que só dignificam quem os tem.  
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Para que serve o nariz? 
 

Fique a conhecer um pouco melhor o seu nariz. Veja-se ao espelho. 
 
Não pense que tem nariz só para poder cheirar ou para ser assoado quando constipado 
ou metê-lo onde não é chamado. 
 
Nosso nariz é muito útil, como todos sabemos, por ser necessário para: 
respiração, 
deteta mais de 10.000 aromas diferentes, 
determina o sentido do paladar, 
previne infeções, 
afeta a ressonância da voz, 
E ainda tem o espirro 
 
Além disso ele pode mostrar ao mundo a pessoa que você é. O nariz é um dos elementos do 
rosto que distingue os indivíduos. Há mesmo quem acredite que estabelece caraterísticas de 
personalidade. 
 

Olhe-se bem ao espelho e identifique-se 
 
 

Com Nariz grande 
São pessoas que gostam do poder, liderança, é egocêntrico, gosta de ser indepen-
dente e não tem interesse nenhum em pequenas tarefas.  
 

 
Nariz Pequeno 
São pessoas que gostam de ajudar os outros e tornam qualquer tarefa em diver-
são. Não se importam com o trabalho repetitivo e sistemático, pois amam o que 
fazem. 

 
Se tem Nariz Longo 
Pessoas de nariz longo geralmente estão no controle do dinheiro, é ambicioso, tem 
bom faro para negócios, senso comum, grandes instintos e quem está sob sua lide-
rança respondem favoravelmente. O trabalho é mais importante que a família. 
 
 

 
Seu nariz é Nariz Curto? 
São pessoas leais e sem ambição. Resistem a condições competitivas e quase sem-
pre se sentem oprimidos e desconfiados pelo de maior ego. É idealista, muito gentil, 
e bastante sensível. Sua sensibilidade emocional é como de uma criança, que gosta 
de carinho. Não gosta de nada que seja diferente e se fecha em si mesmo, quando 
se apresenta uma dificuldade e que às vezes é problema de sua própria cabeça. 
 

 
Há mais, há muitos mais narizes. Se acha que o seu não se coaduna com a sua personalidade 
pode pensar numa estética, Não uma estética de nariz mas sim de personalidade. 
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Duas velhinhas loiras na conversa, diz uma: 

- Antes, quando era jovem e bonita, toda a vez que ia ao médico, tinha que tirar a roupa. Hoje bas-

ta mostrar a língua… 

E responde a outra velhinha: 

- Como a medicina evoluiu! 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/profissoes/deite-a-lingua-de-fora


MARAVILHAS DE PORTUGAL 
Praia Portinho da Arrábida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não muito longe daqui, aliás nada nem ninguém está longe neste nosso pequeno Portugal, o Portinho da 
Arrábida é, sem sombra de dúvidas, uma das mais belas praias da costa portuguesa. 
  
Neste pequeno lugar, situado no sopé da Serra da Arrábida, fundem-se de forma harmoniosa mil e uma 
variações de tons cromáticos, entre o azul do mar e o verde da vegetação mediterrânea única da Serra, o 
branco do calcário, salpicados ainda pelo contraste das habitações existentes e das embarcações anco-
radas na enseada. 
As suas areias brancas e finas e os variados tons de azul das águas límpidas contrastam com a verde-
jante vegetação da Serra, formando um belíssimo cenário que convida ao repouso. 
Num panorama de cortar a respiração avistam-se ainda a Pedra da Anixa, testemunho do avanço do con-
tinente e, mais ao fundo, a península de Troia. 
Nesta baía tranquila é possível praticar mergulho para observar a diversidade marinha, estando no entan-
to interdita a caça submarina pois o fundo do mar é também considerado reserva natural. 
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O LADO BOM DA INVEJA 
Aceite, é normal sentir inveja.  
Por mais que seja um sentimento triste e mesquinho, é normal 
querer algo que o outro conquistou ou querer conquistar algo que 
se viu por aí. A inveja pode ser para sempre inveja, ou pode tor-
nar-se um fundamento para o sucesso. 
 
Como tudo tem dois lados, a inveja é, por sua natureza, negativa. 

Ela puxa do outro algo que você gostaria de ter, ainda que não queira de verdade. Ao sentir-se menos-
prezado por algo que alguém conquistou, automaticamente você estará puxando a energia da conquista 
do ser invejado. Essa energia, além de contaminar o outro, toma conta de você. Ela deixa-o cego por um 
objetivo que não é seu, mas que, devido ao sucesso do outro, você gostaria que fosse. O invejoso inveja 
por invejar, o ambicioso inveja para se motivar. 
Contudo, a inveja pode ser uma força transformadora, caso você consiga enxergar 
bem. A inveja é o combustível para a motivação, para atingir um objetivo, para chegar a um ideal. É nor-
mal sentir inveja, desde que  não se contamine por ela. Se você tem um sonho e o outro atingiu primeiro, 
isso não significa que não atingirá o seu, apenas que o caminho dele foi diferente do que você 
traçou. Ele não tem mais merecimento e você menos.  

Se for para sentir inveja de alguém, sinta de si próprio. 
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DALAI  LAMA 
 

UM DOS SERES HUMANOS MAIS SENSÍVEIS E SÁBIOS 
DO MUNDO 

 

LEIA E PENSE SOBRE ESTAS FRASES DE DA-
LAI LAMA E PENSE COMO ELAS PODERÃO MU-

DAR A SUA MANEIRA DE ENCARAR A VIDA! 
 
 

Viva o hoje! 
Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um chama-se ONTEM  e o outro chama-se AMA-

NHÃ, portanto HOJE é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. 
 

Reconheça os seus defeitos e faça algo para melhorar sempre! 
É muito melhor perceber um defeito de si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você po-
de mudar. 
 

Nunca esqueça o seu papel neste mundo. 
As criaturas que habitam esta terra em que vivemos, sejam elas seres humanos ou animais, estão aqui 
para contribuir, cada uma com a sua maneira peculiar, para a beleza e a prosperidade do mundo. 
 

Não use o ódio como arma contra o mal 
A raiva não pode ser superada pela raiva. Se uma pessoa demonstra raiva de você, e você mostrar rai-
va em troca, o resultado é um desastre. 
 

A importância da educação 
Se a criança não receber a devida atenção, em geral, quando adulta, tem dificuldade de amar seus se-
melhantes. 
 

Vença seus inimigos internos 
O que é meu inimigo? Eu mesmo: minha ignorância, meu apego, meus ódios. 
Aí está meu inimigo… 
 

As únicas pessoas em quem devemos confiar é em nós próprios 
É engraçado como depositamos tanta confiança e tanto sentimento nas pessoas. E por esperar demais, 
sonhar demais, criar expectativas demais, sempre acabamos nos dececionando cada vez mais. 
 

A transformação do mundo começa a partir de cada um de nós 
Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e 
realizar inovações no seu próprio interior. Estas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu 
ambiente familiar. Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maio-
res. Tudo o que fazemos produz efeito, causa e algum impacto. 
 
Por isso, baseados nos ensinamentos do Dalai Lama, repetimos: 
 

“Plante boas energias para que nasçam sempre bons frutos e lindas flores 
em sua vida!” 

 
O Dalai Lama é o título de uma linhagem de líderes religiosos da escola Gelug do budismo tibetano  
Lhamo Dondrub é o nome do atual Dalai Lama 
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