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UM DIA FELIZ

Falar com idosos como se fala com bebé é desrespeitoso,
e um novo estudo descobriu que também é ruim para a saúde deles.

A infantilização da linguagem, é caracterizada por uma fala lenta, entonação exagerada, volume
elevado, com uso intencional de vocabulário simples e reduzida complexidade gramatical, mudanças no afeto, substituições de pronomes (“como estamos hoje?” Em vez de “como você está? por exemplo), diminutivos e repetição. A conclusão é: pessoas idosas, especialmente aqueles com problemas cognitivos, realmente não respondem bem a esse tratamento.Os idosos com
deficiências cognitivas que são tratados desta forma são menos propensos a cumprir e fazer o
que está sendo solicitado a eles e/ou eles vão reagir negativamente, geralmente ficando agitados e gritando.
Quando a infantilização é usada por um cuidador, ela disse, distorce a auto-avaliação do paciente e dispara a sensação de que não são mais competentes ou valorizados.
Essas palavras podem ser bem intencionadas e destinadas a mostrar bondade e carinho. Mas o
que elas realmente fazem é “enviar uma mensagem aos idosos de que eles não são competentes.
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Tem 50 anos mas sente-se com 30?

A ciência explica (e mostra que tem razão)

DE CERTEZA QUE SABE ISTO?
Quem se sente mais novo consegue desempenhar
com mais facilidade certas capacidades cognitivas
como o processamento da linguagem, ter melhor
noção do espaço, dispõe de uma maior consciência
do que se está a fazer e do seu corpo, além de
uma melhor memória.
Se se sente mais novo do que a sua idade então
está no caminho certo para ter um cérebro mais
jovem, o que traz uma série de benefícios para a
saúde, para o próprio cérebro e para o seu equilíbrio mental.
Esta foi a conclusão de um estudo publicado no
jornal científico e dedicado aos estudos da neurociência.
Dois professores sul-coreanos resolveram investigar os impactos da idade subjetiva, isto é, da idade
que uma determinada pessoa sente ter, independentemente da idade escrita no cartão de cidadão
que tem. Para o efeito, participaram 68 idosos saudáveis.
Aqueles que se sentiam mais jovens mostraram ter
uma massa cinzenta cerebral mais volumosa o que
é muito importante porque está intimamente ligada
ao sistema nervoso. Para além disso, têm ainda
uma idade cerebral mais jovem. É que idade cerebral mais jovem é o resultado da perceção da idade
que se tem.
Por outras palavras, quer isto dizer que quem se
sente mais novo consegue desempenhar com mais
facilidade certas capacidades cognitivas como o
processamento da linguagem, ter melhor noção do
espaço, dispõe de uma maior consciência do que
se está a fazer e do seu corpo, além de uma melhor memória. É quase caso para se dizer que
quem se sente mais jovem, vive (quase) como um
jovem.
Em sentido inverso, quem se sente mais velho é
mais susceptível a sensações negativas que causam desconforto (mental) devido aos esforços cognitivos que se fazem na vida do dia-a-dia. Dito de
outra forma, as pessoas que se consideram mais
velhas, terão mais dificuldades em lembrar-se de
determinadas coisas, por exemplo.
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Com milhões de coisas a acontecer à sua volta é impossível saber tudo o que se passa no mundo e por
isso, listámos algumas curiosidades sobre humanos e
animais, que não vai querer perder.
É impossível saber tudo o que se passa no mundo
e por vezes, até as coisas mais simples lhe podem passar ao lado. Por exemplo:
A FOLHA DE PAPEL - De certeza que nunca reparou, mas a primeira coisa que se escreve legível numa folha de papel é o nome. Embora as crianças possam rabiscar coisas antes a verdade é
que quando começam a aprender a escrever, o
nome é a primeira palavra que surge.
Sabe qual é o músculo mais rápido do corpo humano? A PALPEBRA é o único músculo que se
move tão rapidamente, que nem consegue perceber que ela é capaz de abrir e fechar cinco vezes
por segundo.
O SEU ANIVERSÁRIO - Por muito que este seja
um dia especial para si, a verdade é que o compartilha, de certeza, com mais de 19 milhões de
outras pessoas.
Parabéns.
A BUFA (leu bem, sim) - Soltar uma bufa significa expelir o gás presente no seu organismo e isso
ajuda-o a sentir-se menos inchado. Mas, sabia
que se o fizesse durante seis anos consecutivos
ele poderia tornar-se numa verdadeira fonte de
energia, para uma bomba atómica?
Muito interessante!
AS ARANHAS – Assim como usam as teias para construir as suas casas, as aranhas também
acabam por comê-las sempre que sentem que é
altura de viver noutro sítio.
Conhecidos pela sua estrutura e aspeto intimidante, O CROCODILO tem uma curiosidade ainda
mais surpreendente e ela está relacionada com a
sua mordidela. Esta é a mais poderosa do mundo
e tem doze vezes mais força do que a mordidela
do tubarão branco.
É mesmo melhor manter-se longe destes animais!
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QUEM NÃO GOSTA DE IR ATÉ À PRAIA?

Nos dias de calor há poucas coisas melhores do que ir à praia aproveitar o sol e a água do
mar. Pessoas há que são ávidas de praia. Agarram no que precisam e lá vão elas mesmo
naqueles dias com sol mas sem calor Se levam companhia, poderá ser um dia bem passado. Se vão sozinhas, não há problema, na praia, onde há muitas pessoas, logo se encontra um amigo, com certeza.

MUNDO LOUCO

Aconteceu no Japão em 2011
Monge budista faz pegadas no assoalho de madeira através de 20 anos de oração

Hua Chi, um monge de 70 anos de idade, foi orar no mesmo lugar por mais de 20 anos criando uma pegada exata para a velha madeira de um mosteiro.
O monge chinês chega todos os dias nos degraus do templo e se prostra milhares de vezes
todos os dias e tem feito isso por duas décadas.
Junto com pegadas profundas de 3 centímetros, existem dois sulcos recuados na madeira por seus braços.

SEGREDOS DO SIGNO CARANGUEJO
Regido pela Lua e pertencente ao Elemento Água, o
signo Caranguejo é conhecido como o mais sensível
do zodíaco. Românticos, sonhadores e intuitivos, os
nativos deste signo, que se estende de 21 de Junho a
22 de Julho, são também muito misteriosos, guardando os seus segredos a sete chaves. Alguns desses
segredos:
TEM MEMÓRIA DE ELEFANTE
Pois é, o nativo de Caranguejo pode não se lembrar onde deixou as chaves do carro, porém não esquece
aquilo que lhe disse, em que dia o fez e, em alguns casos, até da hora em que o encontro aconteceu.
Lembra-se da roupa que vestiam, do lugar em que se encontravam, do que fizeram antes e depois. Isto
acontece porque Caranguejo é puramente regido pelas suas emoções e tudo o que lhe causa impacto,
mexendo com os seus sentimentos, deixa uma marca profunda no seu coração.
COLECIONA MEMÓRIAS
Caranguejo adora viajar entre as suas mais doces recordações. Guarda religiosamente os bilhetinhos, as
fotografias e os recados escritos de forma espontânea em guardanapos de papel. Adora ter tudo religiosamente arrumado, como um baú de tesouros que gosta de rever, em segredo, de vez em quando.
MANTÉM UMA PROFUNDA LIGAÇÃO À INFÂNCIA
Caranguejo é o signo mais ligado à infância e mantém traços infantis por toda a vida. Se tiverem filhos
irão deleitar-se a brincar com eles e a contar-lhes histórias de encantar. As mulheres deste signo gostam
de usar acessórios e motivos como corações e flores, roupas como saias e vestidos que lembram as roupas que usavam em criança. Os homens deste signo continuam a gostar de fazer o mesmo tipo de piadas com que deleitavam a família nos seus primeiros anos de vida.
GUARDA AMIGOS PARA A VIDA TODA
Porque é, na sua essência, tímido e reservado, e especialmente porque cria um apego emocional muito
forte às pessoas de quem gosta, o nativo de Caranguejo típico gosta de cultivar e manter amizades que o
acompanham desde a infância até ao fim da sua vida. Adora juntar os amigos, de preferência em sua casa, e recordar com eles todos os bons momentos que viveram juntos.
A MÃE É TUDO PARA ELE
Existe uma ligação excecionalmente forte entre o nativo de Caranguejo e a sua mãe. Quem elogia e
aprecia genuinamente a sua mãe conquista o seu coração. No caso dos nativos deste signo que não tenham uma boa relação com a sua mãe, mesmo que o neguem, essa será uma profunda mágoa escondida no seu coração. Da mesma forma, este é o signo mais apegado à família, que não gosta de se afastar
dos seus por muito tempo, arranjando sempre forma de viver perto dos seus familiares ou de visitá-los
com frequência. E isto também acontece, em parte, devido ao próximo segredo.
PRECISA DE SER AMADO... SEMPRE
Caranguejo tem uma profunda necessidade de ser amado, de sentir-se aceite e acarinhado entre os
seus. Este é um dos motivos pelos quais nunca se afasta muito da sua família nem dos amigos de sempre. Quando se sente atacado ou em desvantagem, Caranguejo pode assumir uma postura que os outros
podem interpretar como arrogante ou até um ar de superioridade, mas na verdade faz isto como defesa,
porque tem medo que o magoem. É que por baixo de uma carapaça dura esconde-se um interior muito,
muito mole, e é muito fácil feri-lo com palavras e atos. É por isso, e só por isso, que Caranguejo ataca:
porque tem muito medo que não o amem. Caranguejo derrete-se com mimos, elogios, pequenas atenções e gestos que o façam sentir-se único e especial. É que isso é aquilo que ele realmente quer da vida.
NUNCA VIRA COSTAS A NINGUÉM
Tal como o animal que dá nome ao signo, o nativo de Caranguejo dificilmente consegue virar costas por
completo. Ele afasta-se "de lado", tendo uma extrema dificuldade em desapegar-se de algo ou de alguém
que já significou muito para si. Prefere ir andando para longe muito devagar, mas sempre de olhos postos
no passado, de uma forma que lhe permita voltar, se o seu coração assim o ditar. E este é o segredo extra: Caranguejo é totalmente comandado pelo seu coração. O que lhe fala às emoções e ao sentimento
sobrepõe-se, sempre, a tudo o resto na sua vida.

