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Respeitando a vida, gerando negócios

ENERGIAS RENOVADAS PARA O ANO QUE
INICIA, O DIFERENCIAL PARA O SUCESSO

PRATICANDO O DESAPEGO
Normalmente, as pessoas que estão em desequilíbrio e vivenciando situações de apego,
guardam recordações do passado. Dessa forma, a energia do ambiente fica totalmente
estagnada e doente, trazendo bloqueios em todas as áreas de sua vida.
Pág. 07

PARA SEU MUNDO MUDAR,
VOCÊ TEM QUE MUDAR
À medida que você muda suas crenças,
seus atos se modificam e, em consequência, também os resultados mudam,
afirma o dr. Lair Ribeiro.
Pág. 04

QUAIS OS BENEFÍCIOS DAS
BARRAS DE ACCESS?

SAINDO DA MATRIX RUMO À AUTOREALIZAÇÃO
Você está satisfeito com a vida que está vivendo? As situações vivenciadas diariamente são
reflexos de suas escolhas? Será que você vive em uma Matrix? Saiba como sair desse
mundo Matrix ilusório.
Pág. 05

As Barras de Access™ são indicadas para
depressão, ansiedade, frustrações, déficit
de atenção, hiperatividade, transtorno
obsessivo compulsivo, entre outras
disfunções. As pessoas que recebem a
terapia de Barras de Access™ relatam que
suas vidas ficam mais fáceis, e tudo passa
a fluir com mais alegria e leveza, sem a
tristeza das experiências anteriores.
Pág. 11
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Editorial
Prezado leitor
É chegada a hora de mudar, de olhar para a frente e usufruir de tudo
que 2019 tem a oferecer. Cuidar do corpo, da mente e do espírito, procurar
um equilíbrio para uma vida melhor.
Para isso, você encontrará nesta edição, matérias esclarecedoras, além
de cursos e profissionais habilitados a ajudar na promoção do equilíbrio,
enfim, para viver uma vida plena.
Leia atentamente as matérias disponíveis e tire as suas próprias
conclusões.
Para anunciar na próxima edição ou receber o jornal na sua residência,
entre em contato pelo whatsapp: 11 98272-2121.

Aqui você encontra o
Jornal Saúde & Harmonia
Alcaparra
Av. Pompéia, 2544 - Pompéia
Seg a Sex das 11:30 às 15:30h
Sab e Dom das 12:00 às 16:00h

Cheiro Verde
Rua Peixoto Gomide, 1078 - Jd Paulista
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Sab e Dom 12:00 às 17:00h

Alternativa Casa do Natural
Rua Fradique Coutinho, 910 V. Madalena
Seg a Sab das 11:30 às 16:00h

Demether Cozinha Vegetariana
Rua Verbo Divino, 1519
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h

Anna Prem
Rua Muniz de Souza, 1114 – Aclimação
Seg a Seg das 11:00 às 15:00h
Apfel Centro
Rua Dom José de Barros, 99 - Centro
Seg a Sab das 11:30 às 15:00h
Apfel Jardins
Rua Bela Cintra, 1343
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h

Feliz 2009!
Boa leitura.

Equipe do Jornal Saúde & Harmonia
saudeeharmonia@saudeeharmonia.com.br
.: Visite o site www.idepes.com.br e acompanhe os eventos, cursos e promoções.
Cadastre-se para receber as informações em seu e-mail.
.: Sugestões de pauta e críticas devem ser enviadas para a redação, no e-mail.
saudeeharmonia@idepes.com.br. Participe, envie suas sugestões, pois o nosso
interesse é melhorar a cada edição.

Banana Verde
Rua Harmonia, 278 - Vila Madalena
Terça a Sexta das 12:00 às 15:30h
Bio Alternativa Higienópolis
Rua Maranhão, 812 - Higienópolis
Seg a Sex das 12:00 às 15:30h
Sab e Dom das 12:00 às 16:00h
Bio Alternativa Jardins
Al. Santos, 2214 - Cerqueira Cesar
Seg a Sex das 12:00 às 15:30h
Sab e Dom das 12:00 às 16:00h
Cachoeira Tropical
Rua João Cachoeira, 275 - Itaim Bibi
Seg a Sex das 11:00 às 15:00h
Sab e Dom das 11:30 às 16:00h

EXPEDIENTE
DIRETORES:

COLUNISTAS / ARTICULISTAS

Sônia M. M. Dick

Florais de Saint Germain: Talita

Paulo Eduardo A. Dick

Cereal Brasil
Rua Rodésia, 242 - Vila Madalena
Seg a Quin das 9:00 às 19:00h
Sex e Sab das 9:00 às 17:00h

Éden
Av. Jabaquara, 1469 - loja 46
Seg a Sab das 12:00 às 15:00h
Frazão Vegetariano
Rua Chafic Maluf, 193 - Brooklin
Seg a Sex das 11:30 às 15:30h
Lagoa Tropical
Rua Borges da Lagoa, 406 – V. Clementino
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Dom das 11:30 às 16:00h
Maha Mantra
Rua Fradique Coutinho, 766 V. Madalena
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Sab e Dom 12:00h às 16:00h
Nação Verde Restaurante
Rua da Mooca, 2274
Seg a Sex das 8h00 às 19h00h
Sab 8h00 às 18h00
O Vegetariano Restaurante
Av. Jabaquara, 1126 – Saúde
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Sab e Dom das 11:30 às 15:30h
Restaurante Vegetariano
Rua Pde. Machado, 51 - Vila Mariana
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Sab e Dom e feriado das 12:00 às 16:00h

Faça a sua refeição e solicite o seu exemplar do
Jornal Saúde & Harmonia

Margonari Lazzuri
PNL: Lair Ribeiro

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Correspondência:

Gestão de Spas: Ala Szerman

Editora Chefe

Terapia Floral / Radiestesia: Carlos

Sônia M. M. Dick MTB nº 61193
Alberto Tonello

Jornalista Responsável:
Alvaro Augusto D. Dick MTB nº 61195

Coaching: Paula Pilastri

Redação

Rua Prof. Filinto Guerra, 60 - Jd. Aeroporto
São Paulo - SP - CEP: 04356-040
Fone: 5031-4952 - WhatsApp: 11 98272-2121
saudeeharmonia@idepes.com.br
Acesse o nosso site: www.idepes.com.br
- Matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião deste jornal.
- As matérias de saúde publicadas em Saúde & Harmonia têm caráter preventivo
e educativo e sob hipótese alguma devem substituir o procedimento de profissionais de saúde habilitados.
- Os anúncios publicados nesta edição são fornecidos por nossos clientes,
únicos responsáveis pela autenticidade e qualidade dos produtos que anunciam.

ANUNCIE AQUI -

11 98272-2121

ZONA CEREALISTA
Aqui você encontra o
Jornal Saúde & Harmonia
Andorra Com. de Alimentos
Rua Santa Rosa,171/175 - Brás
11 3312-3500

Cerealista Bom Chá
Avenida Mercurio,166 - Brás
11 3228-9699 / 11 3228-9960

Armazém Paulista
Avenida Mercurio,154 - Brás
11 3313-4256 / 11 3311-6600

Cerealista Helena
Rua Santa Rosa,141 e 149
11 3315-1100 - Brás

Armazém Santa Filomena
Rua Santa Rosa,100-Brás
11 3312-1010

Empório do Arroz Integral
Avenida Mercurio,86 - Brás
11 3313-2053 / 11 3326-6770

Armazém São Vito
Avenida Mercurio,222 - Brás
11 3227-3020 / 11 3311-8332

Nippon Flora
Avenida Mercurio,70 - Brás
11 3229-2239 / 11 3326-0225

Casa de Saron
Avenida Mercurio,146 - Brás
11 3313-8067 / 11 3229-7864

CURSOS IDEPES
11 5031-4952 / 11 98272-2121

IDEPES - www.idepes.com.br
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CLÍNICA BIOCARE
Consultoria de Emagrecimento

A

consultoria de emagrecimento visa proporcionar
atendimento personalizado
aos pacientes com sobrepeso e obesos que buscam
melhorias globais no estado atual de saúde.
Ofertando possibilidades de diagnóstico e tratamento mantendo a visão ortomolecular e holística, eliminando a abordagem
“convencional” e o uso de drogas de controle
especial durante o processo, garante a
manutenção e homestase do organismo,
integralizando a abordagem multidisciplinar
em prol dos resultados específicos do plano
de tratamento.
Os pacientes são acompanhados por
uma equipe multidisciplinar, com Naturólogo
ortomolecular, Nutricionista funcional e
Educadora física personal.
O Naturólogo ortomolecular conduz a
equipe multidisciplinar no diagnóstico
diferencial, plano de tratamento e prognóstico, garantindo a abordagem ortomolecular,
e o equilíbrio bioquímico do organismo.
Avalia também os diversos fatores que
dificultam o processo de emagrecimento ou
que facilitam o ganho gradativo de peso,
levando em consideração o meio socialbiológico-psicológico de cada paciente.

O plano inclui de acordo com cada tipo.

Da esquerda para a direita: Dra. Thais Lima (Nutricionista Ortomolecular),
Dr. Denis Fernando (Naturólogo Ortomolecular) e Andreia Magalhães
(Educadora Física Personal)
É realizada também a suplementação para correção das disfunções pré
diagnosticadas com a aplicação de recursos como homeopatia, fitoterapia, e
ortomolecular, traçando plano de tratamento individual a curto, médio e longo prazo.
Cabe à Nutricionista realizar abordagem funcional respeitando os distúrbios
metabólicos e a individualidade de cada paciente, potencializando o processo de
homeostase com a alimentação adequada para cada caso.

• Dieta personalizada
• Cardápio diário
• Protocolos de desintoxicação e rastreamento
• Lista de compras
• Visita ao supermercado
• Receitas e lista de substituição
• Revitalização da flora bacteriana intestinal
A Personal executa uma avaliação
física detalhada e individual, com teste de
esforço e fração de volume do oxigênio.
Gerando um plano de atividade física com
tempo, séries e repetições individualizados
respeitando o aporte nutricional, potencializando os resultados globais.
Trata-se de um trabalho multidisciplinar, comprometido com o objetivo da perda
de peso e medidas, conservando e potencializando a saúde global.
Marque seu horário:
CLÍNICA BIOCARE
Endereço: Rua Américo Brasiliense, 1083 Chácara Sto. Antônio - São Paulo - SP
Fones: 11 95656-8870 / 11 98272-2121
(WhatsApp)

BOTOX® OU PREENCHIMENTO
COM ÁCIDO HIALURÔNICO?

E

nvelhecer é um processo
natural da vida e a pele é um
dos órgãos do corpo mais
afetados pelo “passar do
tempo”. Ainda não é possível
ter 50 anos com cútis de 25,
não é? Mas a boa notícia é que podemos
amenizar, e muito, os sinais de envelhecimento.
Já existem diversos tipos de tratamentos estéticos para combater o envelhecimento e as novidades não param de
chegar, porém, em meio a tanta tecnologia e

descoberta, dois tratamentos aplicados
com uma simples seringa, continuam
entre os queridinhos da estética. Ambos
são conhecidos por sua eficácia em
amenizar rugas, prevenir sinais profundos, repor o volume perdido com o tempo,
combater flacidez e aumentar os lábios,
principalmente.
Se você não teve o hábito de se
cuidar desde cedo, esses dois procedimentos incríveis podem recuperar a
jovialidade. E não se trata de procedimentos invasivos, como cirurgia plástica,
estamos falando do Preenchimento e da
toxina botulínica (Botox®), duas técnicas
que vão rejuvenescer você.
Mas qual a indicação para cada
procedimento? Por mais que aparentem
ser idênticos, ambos se diferem entre
si. Em parte, porque depende do tipo de
ruga a ser tratada.
Parece que não, mas existem dois
tipos de rugas: as dinâmicas e as
estáticas. As rugas dinâmicas são as

responsáveis pelas marcas de expressão, causadas pela mímica. Para amenizá-las, o recomendado é a aplicação
de toxina botulínica (Botox®), pois o
procedimento tem como objetivo deixar
o músculo estático e relaxado. Sem a
movimentação não há a formação destas
rugas. A aplicação ocorre por meio de
microagulhas que injetam a substância
dentro do músculo em pontos estratégicos pelo profissional, dependendo do
que se pretende tratar.
Já as rugas estáticas são aquelas que podem ser vistas mesmo com o
rosto relaxado. O preenchimento com
Ácido Hialurônico tem o intuito de encher
os vincos e sulcos, preenchendo assim
a profundidade deles, deixando-os mais
rasos. A substância é muito segura,
reabsorvível e não apresenta potencial
de rejeição por estar presente na
estrutura normal do nosso organismo.
As regiões onde a aplicação pode ser
realizada são o bigode chinês, ao redor

e nos lábios, nariz, nas maçãs do rosto,
queixo e mandíbula, dando assim harmonia
ao rosto.
Ambos procedimentos são realizados
no consultório e a recuperação é imediata,
não necessitando que o paciente fique
afastado.
A duração média da aplicação da
toxina botulínica é de 4 a 6 meses e a do
preenchimento 1 ano.
Tanto a aplicação de Botox® como o
Preenchimento Facial devem ser realizados
apenas por um profissional habilitado e
capacitado.
Fernanda Benedette
Biomédica Esteta / CRBM 13529
CLÍNICA BIOCARE
Endereço: Rua Américo Brasiliense, 1083 Chácara Sto. Antônio - São Paulo - SP
Fones: 11 95656-8870 / 11 98272-2121
(WhatsApp)

ALUGUEL DE SALAS PARA CURSOS E TREINAMENTOS
Jardim Aeroporto - wi-fi, recepção, datashow, ar condicionado
Tratar IDEPES: 11 5031-4952 / 11 98272-2121 (WhatsApp)

www.idepes.com.br
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Dr. Lair Ribeiro

PARA O SEU MUNDO MUDAR,
VOCÊ TEM QUE MUDAR!
É só com a participação do hemisfério
direito do seu cérebro que você vai conseguir
mudar suas crenças, suas percepções, seu
comportamento e, em consequência, seus
resultados.

Como conseguir fazer essas
modificações?
Se você continuar fazendo o que
sempre fez, vai continuar obtendo o que
sempre obteve. Se quiser alguma coisa a
mais na vida, vai ter de passar a fazer algo
mais.
É um erro pensar que um indivíduo
pode obter um resultado diferente, fazendo
exatamente o que sempre fez.
Para o seu mundo mudar, você tem
de mudar. E, para mudar, você tem de mudar

suas crenças, que vão mudar as suas
percepções e a sua realidade.
Na região de Miami existem
muitos iates e, embora proibido,
milhares de latinhas de cerveja vão parar
no fundo do mar. Certa vez, perguntaram
a um mergulhador americano o que ele
tinha encontrado lá embaixo. Ele, então,
respondeu que tinha encontrado isso,
mais isso, mais isso e, também, latinhas
de cerveja Budweiser. Aí, lhe perguntaram como ele sabia que a marca das
latinhas de cerveja era Budweiser, e ele,
imediatamente respondeu: “Ora, eu sei
por causa da cor vermelha”.
A percepção desse mergulhador
estava contaminada pelo fato de a
cerveja Budweiser ser uma das mais

vendidas em seu país. Na verdade, o ser
humano não consegue distinguir a cor
vermelha abaixo de 150 pés, como era o
caso. A cor vermelha, nessa profundidade, fica invisível.
Um mergulhador francês, testado
em seguida, disse apenas ter visto no
fundo do mar objetos que pareciam ser
latinhas de cerveja.
O segredo não é ver para crer,
como queria São Tomé. O que importa é
crer para ver.
Portanto, é possível mudar uma
realidade desde que modifiquemos
nossas crenças a respeito dela.
Guarde bem isso:

• Tudo o que existe no seu universo físico
passou, primeiro, pela sua mente.
• Tudo o que existe na sala onde você está
lendo este jornal, agora, passou pela mente
de alguém, incluindo você. E, antes, passou
pela mente de seus pais, de seus avós etc.
• O fundamental na vida é acreditar.
À medida que você muda suas
crenças, seus atos se modificam e, em
consequência, também os resultados
mudam.
A crença determina seus atos
e estes, seus resultados.
Se você tiver uma crença positiva, vai
ter atos positivos e resultados positivos. Se
você tiver uma crença negativa, vai ter atos
negativos e resultados negativos.

Dr. Lair Ribeiro — Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers no Brasil e em
países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas
Jefferson University. / Webpage: www.lairribeiro.com.br / e-mail: lrsintonia@terra.com.br / Tel. 0-55-11-3889.0038

Pós-graduação Lato
Sensu em Acupuntura

Duração: 24 Meses

Programa de Curso
Teorias de Base / Métodos e Técnicas de avaliação e Diagnósticos em MTC / Prática Ambulatorial / Anatomia de Canais e
Colaterais / Técnicas Associadas à Acupuntura / Legislação, Ética
e Deontologia em Acupuntura / Acupuntura Aplicada às Patologias
/ Acupuntura Clássica / Psicologia Aplicada à Acupuntura / Fisiologia energética / Etiologia e Fisiopatogenia Energéticas /
Metodologia Científica.
Local: IDEPES
Informações: 11 5031-4952 / 11 98272-2121 (WhatsApp)
Email: cursos@idepes.com.br
www.idepes.com.br

ANUNCIE AQUI
11 98272-2121

IDEPES - www.idepes.com.br
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SAINDO DA MATRIX RUMO À
AUTORREALIZAÇÃO
Por Paula Regina Pilastri

V

ocê está satisfeito com a vida
que está vivendo? As situações vivenciadas diariamente são reflexos de suas escolhas? Será que você vive
em uma Matrix? Podemos
especular que o mundo que vivemos nos
faz pensar que podemos estar vivendo um
sonho, um mundo de ilusões, o que os
hinduístas chamam de Maya - uma Matrix.
A sociedade é norteada e conduzida,
em sua grande maioria, por esterIótipos,
imposição de padrões e conceitos préestabelecidos, nos quais todos temos que
nos enquadrar, pois aqueles que fogem à
“normalidade” são tachados e naturalmente excluídos.
Não há respeito pelas diferenças e
diversidades, o que impera é a intolerância
e a necessidade de fazer com que nos
adequemos às necessidades e padrões
e, muitas vezes, nós também exigimos
que os outros se moldem pelas nossas
vontades.
Mas, que padrão é esse? O que é
ser normal? Quantos de nós já nos vimos
obrigados a vestir uma máscara para nos
ajustar e nos tornar adequados e aceitos
socialmente?
Quantas vezes rotulamos ou nos
apegamos a ideias, escondemos nossos
reais sentimentos, ampliando, reduzindo
ou camuflando alguma situação, ajustando
nosso comportamento e nos ferindo, ou
querendo que o outro se ajuste ao nosso
padrão?
Estamos, a todo momento, nos
justificando, buscando explicações para
que as situações caibam no que se
considera justo e correto como maneira
de pensar, de agir e de ser, mas o que é e
para quem é esse padrão justo e correto?

Aprendemos desde a infância que
devemos estudar para sermos alguém na
vida, construir uma carreira bem-sucedida.
Que devemos encontrar nosso grande
amor, casar, ter filhos e sermos felizes para
sempre... E quem foge a essas regras é
mal visto, criticado, inadequado.
Seguimos as normas impostas
pela sociedade e vivemos na Normose,
isto é, com hábitos ditos normais pelo
consenso social que, em alguns casos,
podem nos levar à infelicidade, à doença
e à perda de sentido na vida.
Segundo Roberto Crema, cada um
de nós tem talentos diversos, mas “o
normótico – indivíduo portador da normose
- padece de falta de empenho em fazer
florescer seus dons e enterra seus
talentos com medo da própria grandeza,
fugindo da sua missão individual e
intransferível. Quando temos necessidade
de, a todo custo, ser como os outros, não
escutamos nossa própria vocação”.
Vocação vem do latim, vocare, e
significa chamado, é a nossa aptidão
natural. Mas a sociedade tenta a todo custo
nos enquadrar na normalidade, fazendo
com que nos esqueçamos de nossa
grandeza, de nossa individualidade,
daquilo que nos faz únicos.
O psicólogo Abraham Maslow
estava convencido de que dentro de nós
existe um impulso para alcançar essa
grandeza e um desejo de avançar em
direção
às
nossas
“maiores
possibilidades”. Porém, poucos de nós
conseguem algo realmente valioso, pode
haver diversas razões para isso, mas uma
delas, é que tememos a nossa grandeza
mais do que a desejamos.
Esse medo de ser grande nos leva
a restabelecer uma conexão maior com a

Paula Pilastri ministrando
palestra na Mystic Fair em
dezembro de 2018
sociedade por meio da conformidade e a
rejeitar muito do que nos torna únicos.
Destacar-se da multidão pode estimular a
angústia da solidão e do isolamento.
Quanto mais nos sentimos únicos,
mais desperta em nós os sentimentos de
desamparo e inadequação, pois
estabelecer semelhanças e conexões nos
reconforta, queremos ser como os outros.
Assim, preferimos renunciar à nossa
originalidade a viver isolados, nos
conformamos com nosso “destino” e
deixamos as coisas como estão.
Para fugir desse mundo Matrix,
ilusório, que nos adoece e nos frustra, e,

que muitas vezes nos auto impomos, é
preciso resgatar a semente potencial que
nos diferencia e nos faz únicos. Ela jaz em
nosso interior, pois é nela que se encontra
a nossa grandeza.
Toda semente sabe o que deve fazer
quando posta em solo fértil. Quando
plantamos uma semente de laranja, ela
não se questiona se conseguirá se
transformar em uma laranjeira, ela
simplesmente acessa seu potencial e
floresce. Façamos como as sementes de
laranja!
Floresçamos em nosso potencial
culminante, isto é, coloquemos em ação
plenamente nossos talentos e habilidades.
A autorrealização se dá através da
exploração e da realização de nossas
capacidades inerentes e para acessá-las
é necessário um trabalho de autodesenvolvimento e autoconhecimento, para
descobrir nossos dons - os tesouros que
guardamos e que muitas vezes tememos
acessar.
A autorrealização é a expressão
máxima de nossa semente e ela reside
em descobrir como vamos nos apresentar
no mundo e oferecer a ele nossa melhor
versão. É o desejo de nos tornarmos o que
realmente somos.
Conheça o trabalho que desenvolvo
de autoconhecimento, coaching e terapias
holísticas em www.paulapilastri.com.br
Paula Regina Pilastri
Coach Integrativa e
Terapeuta Holística
paula@paulapilastri.com.br
WhatsApp: (11) 9-7648-5919
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TORNE-SE UM
TERAPEUTA
HOLÍSTICO
Foto acima: Profa. Renata Figueiredo com alunos

O curso de Capacitação Profissional em Terapias
Complementares é ministrado em um final de semana por
mês por professores altamente qualificados, com titulação
de especialista, mestre ou doutor. Sendo um curso modular,
facilita assim, o ingresso do aluno em qualquer época.
Trata-se de um curso de formação profissional, com
duração de 13 meses, com aulas teóricas e práticas, habilitando assim o aluno a trabalhar como terapeuta.
Ministrados na sede própria do Idepes, o curso de
Capacitação Profissional em Terapias Complementares é
pioneiro em formação de terapeutas.
Certificado: Emitido pelo IDEPES - Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior, reconhecido pela
ABRATH, com chave da Biblioteca Nacional R.D.A (Registro
Digital de Autenticidade).
Aproveite essa oportunidade, entre em contato, faça já
a sua inscrição e inicie já uma nova vida.
Contatos:
Fones: 11 5031-4952 /
11 98272-2121
E-mail: cursos@idepes.com.br / www.idepes.com.br
Facebook: www.facebook.com.br/idepes

Novos cursos em 2019 de capacitação, profissional,
aperfeiçoamento, extensão e pós-graduação nas áreas de
Terapias, Ortomolecular e Gestão, com registro na Biblioteca
idepes

Nacional, MEC e Associação de Classe

Fones: 11 5031-4952 / 11 3869-0087 / 11 98272-2121 (WhatsApp)

www.idepes.com.br

IDEPES - www.idepes.com.br
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PRATICANDO O
DESAPEGO
Por Carlos Tonello

“Afinal, se coisas boas se vão é para que coisas melhores
possam vir. Esqueça o passado, desapego é o segredo!”
(Fernando Pessoa)

Meu convite através desse texto é a prática
do exercício do desapego.
Parar por um tempo em um local tranquilo e
sem nenhuma interferência externa, fazer um
mergulho em seu coração, no tempo e em sua alma.
Abrir todas as portas e caixas do passado que
ficaram emperradas, sem um final de ciclo feliz e
que ainda refletem dor, angústia e sofrimento, raiva
ao reviver tal momento.
Olhar para pessoas, situações e cenários
vivenciados desde a infância e que ficaram
dolorosamente represados, mesmo que não
estejam mais presentes. Resgatar nesse momento
a consciência de que tudo fez parte do
amadurecimento de sua alma, despedir-se e
desapegar-se de todas as amarras.
Ambientes, objetos e bens materiais com
recordações negativas fazem com que haja um
bloqueio do fluxo de energia vital no local de
convivência e na vida de seu habitante.
Esse cenário é muito comum quando realizo
trabalhos de equilíbrio e harmonização de
ambientes com FengShui, técnica milenar utilizada
para tratar a energia dos locais em que vivemos.
Normalmente, as pessoas que estão em
desequilíbrio e vivenciando situações prolongadas
de apego, se tornam acumuladoras de objetos sem
função e manutenção. Guardam recordações de um
passado e de pessoas que partiram, como se a
energia de toda aquela vivência alimentasse no
momento atual a sua solidão e o seu ego.
Dessa forma, a energia do ambiente fica
totalmente estagnada e doente, deixa de circular a
energia CHI (vital), trazendo obstáculos, limitações,
sonhos e desejos interrompidos, bloqueios em
todas as áreas de sua vida.
Liberar bens materiais, objetos, roupas e
tudo aquilo que fica encaixotado ou armazenado por
longas datas, sem uso, aumenta nosso fluxo de
energia vital, nos traz liberdade, desapego e a
oportunidade de viver o novo.
É interessante como grande parte das
pessoas que vieram numa condição de submissão,
de falta de amor e acolhimento materno procuram

mostrar poder e ostentação, como uma forma de
recompensar a frustração do passado.
Seus filhos, como consequência, carregam
na função genética todo esse contexto, repetem
assim as telas mentais frias e dolorosas do lado
matéria, deixando de viver suas experiências.
Durante cada consulta de terapia holística,
trabalhamos na identificação da energia do apego e
das consequências vivenciadas. Ressaltamos a
importância e benefícios de praticar constantemente
o desapego.
E, no momento exato em que temos a
consciência de que somos seres únicos e donos
de nosso livre arbítrio, passamos a entender que
devemos dar o nosso melhor, não interferir no
processo do outro, nem fazer comparações. Não
desistir das situações que a vida nos apresentar;
aceitar tudo e todos como um momento único, não
julgar nem transferir a culpa para o outro, pois cada
vivência, por mais tempo que dure, terá início, meio
e fim. Ter nossos pais e ídolos apenas como
referência.
Sair da zona de conforto sempre, não ter medo
nem vergonha de viver o momento que a vida estiver
lhe proporcionando. Vivenciar tudo o que trouxer
felicidade e prazer, aquecendo com entusiasmo,
coragem e bem-estar o seu coração. Sentir cada
manhã como uma oportunidade única na evolução
de sua alma, de sua essência.
Brincar mais, ultrapassar todos os limites,
olhar para o coração de cada ser humano que fizer
parte de sua vida e valorizar o que cada um tiver de
melhor. Não ter vergonha ou medo de expressar seus
sentimentos, ser grato por tudo e todos, represar
somente as telas mentais, pessoas e sentimentos
positivos, pois só assim exercitaremos o desapego
e estaremos prontos e conectados num mundo mais
justo, feliz e humano.
Quando nos desapegamos, deixamos a vida
fluir, passamos a sentir prazer de viver, amar, sonhar
e ser feliz em todos os momentos e experiências
que nos forem apresentados. Ao assumirmos nossa
roda da vida, passamos a movimentá-la a partir de
nossas escolhas e aceitações. Perseverar e
vivenciar todos os momentos como experiências
únicas.

“Novas folhas, novas flores, na infinita
bênção do recomeço.”
Chico Xavier

ALUGUEL DE SALA PARA ATENDIMENTO
Localizada no Jardim Aeroporto - Aluguel por dia, por hora ou mensal
Recepção, Wi-fi, Estacionamento na porta, ótima localização
Tratar IDEPES: 11 5031-4952 ou
11 98272-2121
www.idepes.com.br
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PARTICIPAÇÃO DO IDEPES NA MYSTIC FAIR 2018
Atendimentos gratuitos por alunos e parceiros

SANDRA BERNARDES

CECILIA DOS SANTOS FARAHTE

VERA LUCIA CORSO GUIDI

WILSON VELASQUES

PAULA PILASTRI

PATRICIA VELASQUES

MARIA GALVÃO G. GASPARINO

JULIANA PEREIRA DA SILVA

MARIA GORETE CAVALCANTE

NAIARA REIS ALMEIDA PERRUCCI

ORIANE PINHEIRO TSUJIMOTO

MARA LUZIA BORELLI

IDEPES - www.idepes.com.br

Saúde & Harmonia
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ELAINE CRISTINA S. DE OLIVEIRA

DANIELA BARBOSA

SANDRA GIORDANI
Profa. Barra de Access

ALVARO AUGUSTO D. DICK
Prof. Metodologia

PROFA. RENATA FIGUEIREDO
COORDENADORA
ATENDIMENTOS EM TERAPIAS

ESTEFÂNIA CALDAS E
PROFA. LEUDA ALENCAR

WARDE MURAD

ATENDIMENTOS TERAPIAS

PAULO ROBERTO DE ARAÚJO
Prof. e Terapeuta

PAULA PILASTRI E
PROFA. RENATA FIGUEIREDO
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TAKAKO WATANABE
Profa. e Terapeuta

PROFA. JANETE MORENO
COORDENADORA
ATENDIMENTOS EM NATUROPATIA

O Idepes agradece às professoras Renata Figueiredo e Janete Moreno pela coordenação dos atendimentos, aos parceiros
Paulo Roberto de Araújo, Alvaro Augusto Dozzo Dick, Sandra Giordani, Takako Watanabe, Estefânia Caldas, Leuda Alencar e
Ricardo Nakao, aos alunos dos cursos de Pós-graduação em Terapias Integrativas e Complementares coordenado pela profa.
Sônia Dick e Naturopatia, coordenado pelo prof. Denis Fernando de Souza e também ao Claudiney Prieto, pela oportunidade da
participação no evento.
Informações sobre cursos: www.idepes.com.br - E-mail: cursos@idepes.com.br
WhatsApp: 11 98272-2121
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AROMATERAPIA
AMBIENTAL E
MATRIX AROMÁTICA
- uma imersão no mundo dos aromas Renata Figueiredo ministrará no IDEPES dois cursos inéditos: Aromaterapia Ambiental e Matrix Aromática.
É uma excelente oportunidade para iniciar no campo das terapias ou, para quem já é terapeuta, capacitar-se em
novas modalidades, aumentando assim, o leque de oportunidades profissionais.

CURSO DA MATRIX AROMÁTICA

CURSO DE AROMATERAPIA AMBIENTAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Um sistema de avaliação energética (Criado por Eliane Dornellas),
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aromaterapia e Aromacologia
Famílias olfativas
Óleos Essenciais mais utilizados na Aromatização
Ambiental (propriedades e indicações)
Aromatização de ambientes domésticos
Aromatização de ambientes comerciais/profissionais
Logomarca Olfativa
Formas de Aromatização
Oficina
- Spray Ambiental
- Água de lençóis
- Aromatizadores com Varetas
- Sachês/ Pout pourri
- Pastilhas Efervescentes

aplicado à técnica da Aromaterapia, baseado na associação dos
arquétipos de óleos essenciais e de arquétipos da filosofia oriental,
a Matrix Aromática é uma ferramenta útil e simples, que pode
ajudar na compreensão e revelação dos dons, para se enfrentar
os desafios do caminho.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.

Conceitos e fundamentos da Matrix Aromática
Os 12 arquétipos e padrões energéticos
Linha ancestral e relações da Matrix
Cálculo da sinergia da Matrix Aromática

Curso teórico e prático
Objetivo: capacitar o aluno a produzir diversos tipos de aromas
para diversos ambientes.

Curso teórico e prático

INCLUSO
Material didático, certificado

INCLUSO
Material didático, certificado, sinergia aromática de ajuste
Ministrante
Renata Figueiredo: Psicóloga, Aromaterapeuta
Certificados: emitidos pelo Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior - IDEPES
Local: IDEPES
Contato:
Contato: 11 5031-4952 / 11 98272-2121 (whatsapp)
E-mail: cursos@idepes.com.br
Site: www.idepes.com.br
Facebook: www.facebook.com.br/idepes

IDEPES - www.idepes.com.br
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TORNE-SE UM TERAPEUTA
DE BARRAS DE ACCESS ™
Curso com Certificação Internacional
O que são as Barras de Access?
As Barras de Access™ são 32
pontos na sua cabeça que, quando
levemente tocados, podem liberar
qualquer coisa que esteja impedindo você
de receber o que precisa em sua vida.
Nesses pontos (que chamamos de
Barras de Access) estão armazenados
todos os pensamentos, ideias, pontos de
vista, crenças, sentimentos e emoções
limitantes que acumulamos em nossa vida
e que nos impedem de termos a vida que
merecemos e sonhamos.

Também melhoram a vitalidade e a
disposição, a saúde, o desempenho no
trabalho, nos estudos e na vida sexual,
retarda o envelhecimento e melhora o
sono, dentre tantas outras possibilidades.
As pessoas que recebem a terapia
de Barras de Access™ relatam que suas
vidas ficam mais fáceis, mais dinâmicas
e que tudo passa a fluir com mais alegria
e leveza, sem a tristeza e o peso das
experiências vividas anteriormente.
É muito simples e eficaz!

Quando as Barras de Access são
ativadas, através do toque com as mãos,
é como se fosse apertada a tecla “delete”
apagando esses condicionamentos
limitantes que não servem mais,
permitindo a abertura para viver a vida da
forma como sempre desejamos.
Marcelo Jeronymo e Sandra Giordani

Qualquer pessoa, com qualquer
idade pode receber as Barras de Access,
desde bebês até adultos e idosos.
Não há restrições e nem contraindicações.
Também é possível que você
aprenda a fazer as Barras de Access e
tornar-se um terapeuta desta técnica, com
certificação internacional. Para isso, só
precisa participar do curso de 8 horas, sem
pré-requisitos.
Dessa forma, você também poderá
utilizar esta técnica profissionalmente ou
mesmo como uma ferramenta terapêutica
para seus familiares e amigos se assim
desejar.
Venha conhecer e despertar o Ser
Infinito que Você É!

Informações para Atendimentos
ou Cursos:

Qual o efeito disso na sua vida?
Tocar as Barras permite que a carga
eletromagnética que segura pensamentos, sensações, e emoções limitantes
se dissipem, permitindo que você perceba
sua vida, corpo e relacionamentos com
mais clareza e facilidade.
As Barras de Access™ são
indicadas para depressão, ansiedade,
frustrações, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo,
entre outras disfunções.

Quem pode receber as Barras de
Access?

Marcelo Jeronymo – Facilitador e terapeuta
de Barras de Access Consciousness
11 95168-1856

Sandra Giordani ministrando
palestra na Mystic Fair em
dezembro de 2018

Sandra Giordani Jeronymo – Facilitadora
e terapeuta de Barras de Access
Consciousness
11 95951-1831
Faceboock: Vitale - Cursos e Terapias
https://www.facebook.com/
drasandragiordani/
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MESA
RADIÔNICA
QUÂNTICA RP
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PÓS-GRADUAÇÃO
Terapias Integrativas

Objetivo:
Preparar o aluno para entender, gerar e enviar frequências
usando a Mesa Radiônica Quântica como Ferramenta.
Introduzir conceitos quânticos, despertar os co-criadores

Crescer pelo amor e não pela dor.

Curso reconhecido pelo MEC
Pós-graduação Lato Sensu em 16 meses com aulas
um final de semana por mês, com três habilitações:
Gestor, terapeuta e docente;

Temas abordados:
- Princípios da Radiestesia e Radiônica;

Abordagem das técnicas das terapias integrativas e
complementares, com embasamento científico;

aptos, subir o nível de consciência individual e colaborar
para o salto quântico da consciência da humanidade.

- Psiônica e Mesa Radiônica;
- Programação do pêndulo;
- Elementos da Mesa - apresentação;
- Ferramentas da mesa; - Conexão;
- Mensuração; - Portais; - Entrega;
- Dicas e aprofundamentos das ferramentas;
- Exercícios práticos.
Curso da Criadora Régia Prado, reconhecido pela
ABRATH e inscrito na Biblioteca Nacional.
Facilitadora: Leuda de Alencar
Inclusos: Certificado, Apostila, Mesa e Pêndulo.
Aula Prática Personalizada
Local: IDEPES - R. Prof. Filinto Guerra, 60 - Jd. Aeroporto
Reserva de Vaga: 11 5031-4952 / 11 98272-2121
(WhatsApp)
Email: cursos@idepes.com.br / Facebook: idepes

Corpo docente: doutores, mestres e especialistas.
DISCIPLINAS
Anatomia Energética
Anatomia e Fisiologia
Psicossomática
Alimentação Funcional
Gestão de Pessoas
Metafísica
Terapia Floral
Radiestesia e Radiônica
Teoria Quântica

Aromaterapia
Gestão Organizacional
Marketing
Ética
Liderança
Coaching
Auriculoterapia
Metodologia Científica
Didática do Ensino Superior

Certificados/Filiações
CERTIFICAÇÃO: Certificado emitido pela Faculdade INESP – acreditado pela
ABRATH - Associação Brasileira dos Terapêuticos Holísticos, com registro na
Biblioteca Nacional
Periodicidade: um final de semana por mês, das 9h00 às 17h30
REQUISITO – Ser graduado em qualquer área de atuação.
Informações / Inscrições: 11 5031-4952 / 11 98272-2121 (WhatsApp)
E-mail: cursos@idepes.com.br / Site: www.idepes.com.br

IDEPES - www.idepes.com.br

ESTÓRIAS
E
HISTÓRIAS
Por Antonio de Souza Neto
Verdadeiramente 2018 não foi um ano fácil
economicamente. Toda riqueza produzida foi parar nas
mãos de elites privilegiadas dentro de uma casta, que se
locupletou do esforço e da ignorância da jovem Nação
com seus parcos 518 anos de história e estórias.
Ditados
por
encontros,
desencontros,
especulações de todo gênero e grau com ideologias,
manipulando cabeças explorando a fé e a ignorância, não
se importando com os meios, sendo que qualquer forma
justifica o fim e a força do dinheiro, colocando-o sempre
em primeiro plano, não sendo dada importância alguma
ao cidadão que trabalha e produz a riqueza do país todos
os dias, como se a vida humana não tivesse nenhum
valor, com mais de 60 mil homicídios por ano, enfim, um
Estado falido em termos de comando onde a base do
tripé: Saúde, Educação e Segurança Publica encontramse destruídos, sem comando, com toda verba a ela
destinada, potencialmente comprometida com má gestão,
algumas centenas de desvios que acabam aparecendo
de lá pra cá, deixando todo Cidadão em sã consciência,
frustrado e indignado!
CONSEQUÊNCIAS DOS DESCAMINHOS
Como um ex-ministro, prefeito entre outras
centenas de funções públicas, que deveria ser referência
para as pessoas, cidadãos de bem, mas ao contrário, em
seu confinamento fez um depoimento, para se livrar das
amarras as quais fora submetido, afirmou ao seu
“comandante in-chefe da Nação”, que:-”se os desvios
continuassem daquela forma, ilícitas, poderia levar todos
à cadeia”...

Saúde & Harmonia
SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA
DITO E FEITO
Como consequência muitos foram parar nas
cadeias; líderes políticos, empresários, que de alguma
maneira o povo os admirava, para tristeza dessa gente,
por seus atos ilícitos os levaram à prisão até mesmo o
presidente da república, para frustração de milhares de
pessoas que nele votaram acabou sendo julgado e preso,
para a tristeza de centenas de milhares que continuam
entorpecidos, sem compreender os “porquês” o levam ao
confinamento e para a alegria de outros milhões que
fizeram “o gigante acordar e ir para as ruas buscando
justiça”.
No estado do Rio de Janeiro ex- governador, até
mesmo governador e prefeitos em exercício de mandato,
coisas “jamais vistas na história desse nosso país”, foram
parar na cadeia.
OUTRO LADO DA HISTÓRIA
Por outro lado, o Brasil não para nunca de crescer,
a grande maioria desse povo, é correta, honesta, séria,
mesmo com todo sofrimento de uma Nação esfacelada,
como diria o pensador Franco Argentino Pichon-Rivière, o
povo acaba sendo pego como “bode expiatório” de um
país doente, conduzido de forma inconsequente, levando
a esse estado de coisa, lamentavelmente!
Mesmo com o país “quebrado” em termos
monetários, o povo brasileiro nunca deixou de produzir,
pois está em seu caráter, em seu espírito de nação de
origem católica apostólica romana características essas,
até hoje não pode se dizer se é boa ou ruim, não estamos
aqui para julgar a história.
O povo zelosamente continua enfrentado filas
homéricas em conduções super apertadas, toda manhã,
sem nada reclamar, como se fosse normal tal condição.
ELEIÇÕES 2018 NOVO ATO
Dessa vez o “gigante deu provas que está
despertando”!
Na contra mão da estória em que alguns políticos
que comandaram a Nação, iludindo o povo, que indignouse, até que enfim, votando contra tudo e todos que
acreditavam num socialismo onde toda riqueza produzida
concentra-se nas mãos do Estado e, a partir daí se
distribui toda riqueza produzida à população em geral, o
que não aconteceu em nosso país. O PIB se concentrou
ainda mais mas mãos e bolsos de poucos.
CONTRA MÃO DA ESTÓRIA
Falando de economia e não de política a Nação
brasileira encontrou outro caminho para conduzir sua
história real e verdadeira!
Deixou de lado o Marxcismo Leninista para uma
economia liberal onde, em tese, toda riqueza produzida
volta para o mercado e o mesmo se ajusta mecanicamente
de acordo com negociações que são ofertadas pelo
mercado.
Se tal escolha é boa ou ruim, não cabe aqui julgar,
pois “quando se aponta o dedo julgando algo ou alguém
há três apontando para o julgador”, como se diz
popularmente.
Foram feitas meras escolhas por parte de milhões
de eleitores brasileiros e só a história poderá julgar, como
se fez nas eleições de outubro do corrente ano, onde a
população condenou a forma de governar dos antigos
mandatários, nada mais que isso.
E mais, são escolhas e não importa se é de direita
ou de esquerda, o fato de grande relevância e significado
é que seja puramente democrática e de escolha do povo.
Um fator primordial que fundamenta e lastreia uma
pátria é que não devemos temer quaisquer forma de
governo, pois a história deve sempre estar em nossas
mãos e decidirmos os caminhos justos que Nação deseja
para o seu desenvolvimento.

JORNAL SAÚDE
& HARMONIA
ANUNCIE AQUI

13

INVESTIR NA CRISE
Quem investiu na crise que assolou o país durante
o regime “Sócio-comunista” como alguns membros
desse regime se posicionava para justificar atos ilícitos,
mesmo à “duras penas” com certeza encontrará
resultados!
Dizem que na cultura Chinesa crise é sinônimo de
oportunidade.
Acreditamos tanto nisso que, mesmo com juros
exorbitantes, dinheiro escasso no mercado de capitais e
trabalho, investimos recursos, sem medir esforços com
um único objetivo, de promover a saúde integral do
individuo, nas mais diversas técnicas existentes no mundo
globalizado com resultados muito além do esperado,
gerando uma corrente de contentamento nos clientes que
divulgam de forma espontânea os excelentes resultados
do tratamento enaltecendo, elevando sua autoestima nos
aspectos de saúde biomolecular, dos órgãos, se
reeducando quanto a boa qualidade nutricional, Física,
emocional, vida social e readequação em seu
comportamento. Resultados esses que nos deixaram
envaidecidos e felizes ao mesmo tempo!
O sucesso das técnicas aplicadas pela equipe
integrada, cada um com seus vastos conhecimentos,
acabaram gerando resultados profícuos, muito além do
esperado, promovendo saúde e bem-estar. Nos
aproximamos da excelência em todos casos promovidos,
isso nos envaideceu e muito, buscando pesquisar ainda
mais em busca de novos protocolos com o objetivo de
melhor servir nossa clientela.

Da esquerda para a direita: Antonio de Souza NetoPsicologo, Rosana Garbin-Biomedica, Rafael de CarvalhoPai da Nutrição Funcional, Sara Viana-esteticista e Juliana
Damiani- Nutricionista.

Com isso, continuamos firmes em nosso propósito
em promover a saúde do ser humano de forma integral e,
colaborando com o Estado brasileiro, gerando emprego
e renda.
No próximo artigo iremos falar mais sobre a
promoção da saúde em nossa clínica e os efetivos
resultados em prol do ser humano.
Desejamos que 2019 seja um ano pleno de
realizações e que saúde e bem-estar seja um direito à
todos habitantes do planeta.

Fones: 11 5031-4952
WhatsApp: 11 98272-2121
saudeeharmonia@idepes.com.br
www.idepes.com.br
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ATENÇÃO! ISSO INTERESSA A VOCÊ:
O IDEPES - possui cursos de pós-graduação e
formação, nas áreas de Terapias Integrativas,
Gestão, Ortomolecular, Teoria Psicanalítica
e Acupuntura, com registro na Biblioteca
Nacional, MEC e ABRATH.
Faça já a sua inscrição pelo site
www.idepes.com.br. Aproveite e tire as dúvidas
pelo link do WhatsApp no próprio site.
Se preferir, entre em contato pelos Fones:
11 5031-4952 / 11 98272-2121 (WhatsApp).

www.idepes.com.br - IDEPES
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