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T H E  A R T  O F  L I V I N G  I M P E R F E C T I O N S

ALCANÇAR!
Liberdade para expressar a minha vontade.



HEALTHY MIND, HEALTHY LIFE.
Passos Para Uma Vida Mais Consciente, Saudável e Resiliente.



ALCANÇAR

"A Meditação devolve-nos a casa... devolve-nos à nossa
Essência, no Aqui e no Agora!"

"O número de gostos e seguidores são apenas
métricas de vaidade."

SHHHHH! Então, por aí quem gosta de
estar em silêncio? Querem jogar comigo?



ALCANÇAR

"A verdade é que quando algo mau acontece nas
nossas vidas por norma surgem-nos emoções
negativas... e por isso atraímos mais coisas
negativas..."

A Avó Margarida tem um segredo para lhe
contar... e bem saboroso!

Um testemunho que vai querer muito ler.



ALCANÇAR

"Só sabendo o que queremos alcançar,
conseguimos criar a motivação interna tão
necessária à construção do nosso caminho e da
nossa realidade!"

"Registamos apenas o que devemos."
Num esforço para mudar a sua mente e
os seus hábitos, vou contar-lhe um
segredo bem guardado: uma caneta e um
caderno podem servir como uma
poderosa ferramenta de evolução da sua
vida!

"Saber de que forma idealiza viver é o mais
importante antes de começar..."



O PODER DA MEDITAÇÃO
NO AUTOCONHECIMENTO

Se te perguntasse “quem és” o que me dirias?
 
O autoquestionamento é a ferramenta mais poderosa que temos, se tivermos
consciência que todas as respostas que procuramos vivem dentro de nós. A
palavra Autoconhecimento explica-se por ela só, mas o processo exige uma
reflexão profunda, um querer “mergulhar” na nossa verdadeira essência.
 
Muitas vezes acreditamos que não temos tempo para “Parar”.  Parar é refletir,
é ouvir, é sentir, é permitires-te estar contigo mesmo.   São várias as
ferramentas que podemos utilizar para potenciar o nosso desenvolvimento
pessoal mas hoje, escolho falar-vos sobre o poder da meditação no processo de
autoconhecimento.
 
A meditação nada mais é do que a observação do teu “Eu” interior. É
consciência e atenção plena. Através da meditação colocas-te num profundo
contacto com a teu corpo, com a tua mente. Meditar não pressupõe um “estado
de não pensamento”, mas sim a capacidade de estar atento aos pensamentos
que entram e saem da nossa mente e, com isso viver no Aqui e no Agora.
 

Na meditação as regras e
procedimentos dão lugar à
flexibilidade e ao respeito pelo teu
corpo e mente, permitindo-te
Apenas Ser.  A meditação opera na
tríade corpo, mente e espirito e,
isso que faz com que seja, uma
prática e ferramenta
extraordinariamente poderosa.

O que acontece quando paras para observar a agitação dos teus
pensamentos?
 
O reconhecimento dos nossos pensamentos, das nossas emoções permite-nos
ter um maior controlo sobre as nossas ações. Promover o autoconhecimento
através da meditação é uma jornada que exige disciplina, flexibilidade,
dedicação, foco e paciência. Requer perseverança, pois só assim irás criar um
hábito que abre espaço para um ritmo de vida diferente, longe da aceleração de
pensamento. Será igualmente necessário não julgar a qualidade dos
pensamentos, das emoções ou do estado físico, e isso só acontece como nos
permitimos aceitar em Amor. 
 
 



A Meditação é uma
maneira simples de
educarmos a nossa

mente para uma
forma de pensar
mais consciente,

serena e em
aceitação.

 
Dra. Cristina Mendoza

Redução do Stress e tensão acumulada no corpo
Regulador de humor e indutor de sono
Regulação emocional
Aumento da criatividade
Aumento da concentração e foco
Expansão da nossa consciência para uma visão voltada
para o todo 
Aumento da confiança e do sentimento de gratidão
Alcance de um estado de amor próprio e que se refletirá
posteriormente no amor que temos pelo outro, pela vida.

Sente por apenas 2 minutos – Inicia com apenas dois
minutos por dia e vai aumentado gradualmente o tempo.
Repete a prática diariamente – para além de definires esse
objetivo mentalmente, desafia-te a escrever num papel ou
a colocar uma imagem num lugar estratégico, que te
remeta para esse momento.
Não te prendas no “como”, apenas faz –   é de facto
importante definir um espaço confortável, estar numa
posição confortável, mas nada é tão importante como
“começar”.
Concentra-te na tua respiração- Foca a tua atenção no
simples acto de estares a respirar. Podes contar enquanto
inspiras e expiras calma e profundamente.
Volta sempre que te distraíres - Sempre que te distraíres
aceita os pensamentos que surgirem, voltando, contudo, a
redirecionar a tua atenção para a respiração.
Compromete-te -  Compromisso em verdade. A tua mente,
precisa de pelo menos 30 dias para assimilar e validar esta
nova rotina.
Segue meditação guiada ou medita com amigos – Pode
ajudar numa fase inicial.
Sorri – No final de cada prática de meditação sorri e sente-
te grato por teres dedicado esse tempo a ti próprio.
Regista – Faz um registo diário das reflexões mais
importantes

Permite-nos conectar com o nosso “Eu”, conduz-nos a uma
profunda compreensão e aceitação do nosso Ser e relembra-
nos a importância e a capacidade que temos de Amar.
 
Após uma pratica regular irás experienciar os seus benefícios
num todo, ou seja, a nível físico, mental e espiritual:
 

 
Deixo-vos algumas sugestões para iniciar a prática de
meditação:
 

 



Então, quem por aí gosta de estar em silêncio? O silêncio é muito importante
para as mais pequenas tarefas do nosso dia-a-dia. É em silêncio que nos
concentramos mais facilmente. Também é em silêncio que podemos sentir
melhor o nosso corpo, a nossa respiração e o bater do coração. Podem
experimentar: façam por estar cinco minutos seguidos em silêncio, com os
olhos fechados e concentrados apenas na vossa respiração. Eu sei que de início
pode ser difícil, mas e se eu vos disser que com o tempo é nesses minutos de
silêncio que surgem as respostas e novas ideias para aquela pergunta que têm
na cabeça ou para aquela dificuldade que querem superar?!
 
Vá lá... experimentem comigo. São apenas 5 minutos. Depois deste exercício tão
simples e tão importante, podem partilhar uns com os outros aquilo que
sentiram. E sabem? É depois de um bom momento de silêncio que por vezes
renovamos alguma coisa no nosso dia-a-dia!
 
Texto retirado do Livro "As Aventuras do Fluffy", 2020

O Fluffy é a personagem
principal de um Jogo de
Aprendizagens e Partilhas
Conscientes desenvolvido
por Marta Pica Rodrigues, no
âmbito da Metodologia
Artem.
 
Este jogo é composto por um
conjunto de cartões. Em cada
cartão, o Fluffy apresenta
algumas das suas atividades
favoritas. Através dessas
imagens, sugere temas de
conversa e brincadeiras que
cada criança pode realizar
com a sua família ou outros
agentes educativos.
 
O Fluffy quer mostrar como
aprende muito enquanto se
divirte e explora o mundo!

Pode saber mais sobre o Fluffy ou
mesmo adquirir este jogo ou outra
publicação ARTEM para crianças
no site:
www.martapicarodrigues.com



As redes sociais servem,
precisamente, para socializarmos e,
assim como na vida real,
precisamos de ser autênticos e
mostrar a nossa personalidade.

Em primeiro lugar, gostava de referir que não há uma fórmula secreta para se
conseguir alcançar notoriedade nas redes sociais. Mas há um conjunto de
comportamentos que ajudam e eu vou compartilhar aqueles que, na minha
opinião, são os mais importantes.
 
Vamos começar pelas duas mais importantes: Consistência e Frequência. 
 
Quem não aparece, é esquecido. Não se ganha notoriedade, se não se for
consistente. Há milhões de pessoas a utilizar as redes sociais, milhões de
pessoas que publicam todos os dias. Se não aparecermos, vamos ser
esquecidos.

Para além disso, devemos ter uma frequência definida para criar rotinas com
os nossos seguidores. Se decidimos partilhar cinco vezes por semana, teremos
de partilhar mesmo essas cinco vezes por semana, de forma consistente, ao
longo do tempo que for necessário, até alcançarmos o que pretendemos. Mas,
esta é apenas a parte prática da questão. Alcançar notoriedade nas redes
sociais, é mais do que partilhar conteúdo de forma consistente e frequente.



O número de gostos
e seguidores são
apenas métricas de
vaidade.
 
RITA MORAIS

A nossa marca – pessoal ou
negócio – deve ser um reflexo
direto daquilo que somos. Por isso,
antes de clicarmos no “publicar”
devemos questionarmo-nos: “o
que me torna autêntico/a? O que
me torna único/a?”. Não devemos
ter medo de mostrar quem,
realmente, somos. 
 
E porquê? Pessoas conectam-se
com pessoas, com a sua maneira
de ser, com o seu dia a dia, com a
sua personalidade, com aquilo que
as une. Por isso, é importante
criarmos relações com as pessoas
que nos seguem. Devemos falar
com os nossos seguidores,
perceber como os podemos ajudar,
quais são as suas dificuldades,... 
 
O mais importante é acrescentar
valor a quem nos segue. É preciso
desligar dos números. Esquecer o
número de  likes, o número de
comentários, o número de
seguidores e focar em ajudar as
pessoas. 
 
Volto a lembrar, são redes sociais.
 

Este é um tema que dá pano para
mangas, por isso, aproveito para
salientar que, alcançar os seus
objetivos nas redes sociais, não é
algo que se faça de um dia para o
outro. Leva tempo. Não digo que
sejam 10 anos, mas não é já no
próximo mês.
 
Tudo na nossa vida que valha,
realmente, a pena vai demorar um
pouco mais de tempo a construir e
com a notoriedade é igual. Vai
levar algum tempo, mas aprenda a
gostar de cada pequena conquista
que tiver. 
 
Aproveite cada seguidor novo, cada
comentário, cada  like, cada
mensagem, porque assim a sua
jornada vai ser bem melhor, rápida
e prazerosa.
 
Lembre-se: alcançar notoriedade
nas redes sociais não é um sprint.
É uma maratona.



SOPA DE LETRAS ARTEM

Encontre as 15 palavras na sopa de letras. Podem estar na vertical, na horizontal, na diagonal e de trás para a frente.

Reflita um pouco nas três primeiras palavras que encontrar, perguntando-se: O que me querem dizer estas três
palavras? Registe os insights produzidos e as sensações obtidas.

TRABALHAR O FOCO E A ATENÇÃO PLENA ENQUANTO SE DIVERTE:
 

 



ALCANÇAR OBJETIVOS
ATRAVÉS DA TÉCNICA DE
VISUALIZAÇÃO

Quão poderosos são os nossos pensamentos e as nossas emoções?
 
Hoje em dia fala-se de várias técnicas de meditação: esvaziar a mente,
meditação guiada, visualizações, viagens astrais, regressões, ... no fundo todas
estas chamadas “meditações” são técnicas que nos permitem mergulhar no
nosso interior, que nos permitem entrar numa jornada de autoconhecimento,
de reconhecimento e nos ensinam a trabalhar com a nossa energia e com a
energia que o universo põe ao nosso dispor.
 
A técnica que hoje vos venho falar é a Técnica de Visualização, uma técnica que
nos ajuda a alcançar os nossos objetivos com mais facilidade. Mais do que uma
técnica, é uma tomada de consciência do que realmente somos e da
importância e da influência que os nossos pensamentos, as nossas crenças e as
nossas emoções têm no nosso dia a dia e nas nossas vidas.

O importante aqui é entender que
os nossos pensamentos e emoções
são feitos de frequências, de
energia, de vibração e que essas
energias não só nos afetam a nós
próprios, como também a quem nos
rodeia e em última instância ao
universo inteiro. 
 
Desta forma, quando temos
pensamentos positivos estamos a
atrair situações positivas para as
nossas vidas e o oposto acontece
quando temos pensamentos menos
bons.

É importante lembrarmo-nos que vibramos em diferentes frequências ao logo
da nossa vida e ao longo de cada dia. Sendo que atraímos para a nossa vida
frequências iguais às que vibramos. Nunca se questionaram o porquê do
provérbio “Uma desgraça nunca vem só” ser tão real? 
 
A verdade é que quando algo mau acontece, por norma surgem-nos emoções
negativas, emoções essas que baixam a nossa frequência e por isso atraímos
mais coisas negativas, ou seja, da mesma frequência na qual vibramos. A boa
notícia é que se isto acontece para as coisas negativas, o mesmo também
acontece para as positivas. Portanto, a partir do momento em que ganhamos
consciência do nosso poder, podemos conscientemente escolher e trabalhar de
forma a elevarmos a nossa frequência e a não deixar que uma situação menos
boa nos afete tanto, mas isto será assunto para outro artigo. 
 
 



Ao longo de muitas
gerações e com o

sistema no qual
vivemos, fomos

ensinados a
focarmo-nos nos
meios e não nos

objetivos, sem
sequer darmos

conta.
 

Raquel Vidal

Como é que conseguimos então usar o poder dos nossos
pensamentos para alcançar os nossos objetivos? 
 
Existe uma técnica muito simples que infelizmente é feita muitas
vezes de forma errada, que é a VISUALIZAÇÃO. 
 
Antes de descrever a técnica, para que ela funcione, é importante
reeducarmos o modo como criamos objetivos.
 
Ao longo de muitas gerações e com o sistema no qual vivemos,
fomos ensinados a focarmo-nos nos meios e não nos objetivos,
sem sequer darmos conta. Se refletirmos bem, muitas das vezes
pensamos “eu quero dinheiro”, quando na verdade não é o
dinheiro que queremos, o dinheiro é apenas um meio para
alcançarmos ou liberdade, ou tempo ou uma série de outras
coisas. Vou dar outro exemplo para tornar esta questão mais
percetível, pensar “eu quero viajar” muitas vezes a viagem é
apenas o meio, o que verdadeiramente queremos é conectarmo-
nos com novas pessoas, novas realidades, descansar. 
 
Como tal, antes de fazermos a técnica temos que olhar para
dentro de nós mesmos e entender qual é o nosso objetivo REAL.
 
Uma forma fácil de entenderemos se estamos a pensar da forma
certa é sabermos que o objetivo nunca vem seguido de um “para”,
por isso enquanto conseguirmos colocar um “para” à frente do
que pensamos esse pensamento não é um objetivo. Se pensamos
“eu quero uma casa nova “para”...” o objetivo não é a casa mas o
que segue o “para”. Outro exemplo é querermos determinada
pessoa na nossa vida, essa pessoa será sempre um meio, o
objetivo será sermos amados, amarmos, sentirmos estabilidade,
... Temos então que confiar que o universo sabe sempre qual é o
melhor caminho para atingirmos as nossas intenções. 
 
Existe um número infinito de possibilidades que muitas vezes
nem nos lembramos estarem ao nosso alcance. Com isto, o
primeiro ponto é deixarmos o percurso à consideração do
universo e focarmo-nos no VERDADEIRO propósito.
 
O segundo e último ponto antes de passarmos à técnica será
entendermos que tudo o que queremos alcançar já existe
disponível para nós no momento presente. Somos seres
quânticos, e nesse campo quântico existem infinitas
possibilidades disponíveis. Sempre que conseguimos visualizar
algo estamos a abrir a hipótese para que isso aconteça, estamos a
emitir essa frequência para o universo, a enviar essa vibração. É
por isso importante que saibamos que se escolhermos vibrar na
frequência certa, de abundância, de amor, de saúde, de
felicidade, podemos atrair esse tipo de realidade para as nossas
vidas.
 



Arranjar tempo e um local sereno no qual não sejam interrompidos nem distraídos.

Podem fazer a técnica sentados ou deitados, o importante é que estejam confortáveis. Fechem os olhos e
respirem profundamente 3 vezes, no máximo da vossa respiração ao inspirar e no máximo da vossa
respiração ao expirar. De seguida voltem a respirar naturalmente até que se sintam relaxados.

Visualizem a situação que querem alcançar como se esta já estivesse a acontecer no momento presente.
Aqui têm duas hipóteses:

- Se tiverem uma boa imaginação, visualizem-se na situação como se esta estivesse a acontecer. Quanto
mais detalhada for a imagem melhor. Sintam os cheiros, reparem nas cores, no ambiente, se está calor
ou se está frio, nos sons,... tornem-na o mais real possível e principalmente foquem-se na energia que
se manifesta ao sentirem-se nessa situação. Foquem-se em como é sentirem-se nessa realidade
manifestada, na felicidade, no entusiasmo, no amor que sentem no vosso corpo, estejam conscientes
dessa energia que é criada ao viverem essa realidade.

Em ambas as formas é fundamental que nunca pensem no que não quere, isto é, em vez de pensarem “eu
não tenho problemas” pensam sempre na positiva evitando o “não” e evitando a palavra “problemas”
(ambas palavras de energia mais densa) pensem eu estou serena/o, eu estou em paz. 

No final libertem a vossa mente de pensamentos e de imagens e foquem-se na energia que sentem ao
viver essa realidade. Foquem-se no vosso coração, sabendo que ele cria um poderoso campo
eletromagnético capaz de manifestar e atrair essa realidade. 

Fazem novamente 3 respirações e lentamente voltem a sentir o vosso corpo, o ambiente que vos rodeia e
abram os olhos.

Passemos então para a Técnica de Visualização:
 

 

 

 

 
- Muitas pessoas não são tão visuais e nestes casos utilizem os vossos pensamentos e afirmem sempre no
presente e sempre na positiva. Por exemplo, se querem resolver um problema de comunicação com um
familiar pensem “estou em paz, eu e o meu familiar comunicamos fluidamente, ambos conseguimos
comunicar com verdade, ambos temos a capacidade de ouvir e entender a verdade do outro, eu sou
entendida; através da comunicação criamos um ambiente de amor e harmonia entre nós, ... Quanto mais
detalhado for o pensamento melhor. Uma vez mais sintam a energia que se cria ao afirmarem essa
realidade, sintam essa energia no vosso corpo e mente.
 

 

 

 
Com a prática a técnica vai-se tornando cada vez mais simples. Esta é uma técnica excelente não só para
realmente começarmos a atrair e a manifestar a vida que queremos, a criar uma nova realidade à nossa
volta, mas também para nos motivar ao sentirmos a energia que teremos quando lá chegarmos. Apesar de
ser uma técnica com passos a seguir, tal como referi no início do artigo, esta é principalmente uma tomada
de consciência que deve ser aplicada no dia a dia. Estaremos a aplica-la sempre que escolhermos
libertarmo-nos de emoções e pensamentos limitantes que nos condicionam e não nos permitem alcançar os
nossos objetivos, e ao escolhermos vibrar numa frequência de amor pensando e sentindo positivamente.
 
 
 
 
 
Que consigamos criar realidades mais elevadas a cada dia!
 



Primeiro o açúcar com os ovos e bater bem.

Depois a farinha, o chocolate, o fermento, o óleo e a água a ferver. Bater até ficar uma massa homogénea.

Colocar a massa numa forma untada e polvilhada e levar ao forno por 40 min. a 180º.

PREPARAÇÃO:
 
A Avó Margarida sugere que se misture cada ingrediente pela seguinte ordem. 
 

 

 

 
Rápido, fácil, saboroso e com aqueles ingredientes especiais que são a sabedoria e o amor das avós.

RECEITAS DA
AVÓ

2 chávenas de farinha

2 chávenas de açúcar

1 chávena de óleo

1 chávena de chocolate em pó (ou canela, ou
coco, ou sumo de laranja...)

4 ovos inteiros

1 chávena de água a ferver

1 col. de sopa de fermento para bolos.

INGREDIENTES:
 
Usar uma chávena à escolha (que não seja
muito grande nem muito pequena)
 

 

 

 

 

 

 

Tem uma receita da sua avó e quer partilhá-
la connosco? Envie-nos um email para

artemmindfulliving@gmail.com
 

O B R I G A D A!



Sou apologista de que não devemos negar à partida uma arte que
desconhecemos. Quem me conhece sabe que acredito que devemos dar sempre
uma oportunidade, permitir-nos experimentar. No entanto, confesso que longe
estava de imaginar os insights que a análise psicológica da casa – através da
metodologia ARTEM iria trazer, não só para mim, mas para aqueles que comigo
partilham o Lar. 
 
Vocês sabem, tão bem como eu, que quando algo nos apaixona a forma como
falamos das coisas e as transmitimos ao outro é visível e extremamente
cativante. Bem, foi isso que aconteceu! 
 
Apaixonei-me pela análise psicológica da casa, fiquei cativada. Primeiro, por
perceber que a casa é uma extensão dos seus habitantes, uma extensão nossa,
uma manifestação do nosso Ser. Pelo que, uma análise à casa, à sua estrutura e
organização, à decoração utilizada, ao destaque/valorização de um espaço, em
detrimento de outro, às suas particularidades, tudo isto é como que um olhar
atento e consciente sobre a nossa vida, uma vez que a casa é o nosso reflexo.

A partir do momento que
começamos a prestar atenção à casa
e à forma como nos sentimos nela,
tomamos consciência de pequenas
falhas, locais que precisam de um
toque especial e percebemos que se
tivermos em atenção esta
metodologia, muitas das vezes, não
são precisas mudanças drásticas
para que toda a atmosfera da casa
mude, para que os espaços se
harmonizem e para que em
consequência comecemos
realmente a rever-nos no nosso Lar,
potenciando aquilo que para nós,
enquanto família faz sentido.
 
A Análise Psicológica da casa
conjuga uma série de metodologias
que na sua aplicação respeitam os
espaços, bem como a identidade dos
seus habitantes. 
 
É mesmo uma metodologia
fantástica… e correndo o risco de
me repetir, termino como
comecei… permitam-se, aproveitem
a oportunidade e façam uma análise
psicológica da casa!



A melhor forma de fomentarmos o poder pessoal é através do autoquestionamento. Quando nos questionamos e
escutamos os nossos insights e pensamentos, criamos espaço mental construtivo e criativo que nos conduz a novas
perspectivas. E com elas a novas soluções e visões.
 
Comecemos por treinar a nossa mente com o Cartão ARTEM do Jogo "Mindfulness Coaching Game". Um jogo de
coaching que promove a atenção plena e o empoderamento pessoal através do autoquestionamento e do "playful
learning".
 
A - O que quero alcançar AGORA?
 
R - O que reconheço em mim que me pode ajudar a alcançar o que quero?
 
T - Como posso gerir o meu tempo para o alcançar?
 
E - O que vou executar dia-a-dia para lá chegar?
 
M - O que me vejo a materializar?

REFLETIR PARA AVANÇAR

Pode saber mais sobre a
metodologia ARTEM ou
mesmo adquirir este jogo ou
outra publicação ARTEM no
site:
 www.martapicarodrigues.com



Se no seu ideal de vida quer ter mais tempo para ver filmes, deve procurar
ter uma sala com um sofá grande e confortável, um ecrã e um sistema de
som adequados e porque não uma máquina de pipocas. 

Se no seu ideal de vida, se vê a ler livros com regularidade, um dos recantos
da sua casa deve contemplar um cadeirão e uma luz que permita uma boa
leitura. E quem sabe se uma pequena biblioteca não o(a) vai inspirar
diariamente? 

Se no seu ideal de vida, pretende andar de bicicleta e praticar outros
desportos com regularidade, então foque-se em arranjar armários e espaço
suficiente para ter o seu material de desporto devidamente organizado e
em segurança.

Uma primeira questão muito importante: Como desejo viver a minha casa?
Responder a esta primeira questão vai levar a que se coloque uma segunda
questão e é nesta que reside a base de tudo. Qual o meu ideal de vida?
 
Saber de que forma idealiza viver é o mais importante antes de começar a
estruturar, organizar ou a decorar uma casa. E acredite que não é assim tão
difícil. Mas sem saber de que forma deseja viver, terá dificuldade em adaptar a
sua casa às suas necessidades, prazeres e identidade. 
 
Vamos a exemplos: 
 

 

 

 

Liberte a sua Casa - Comece por
olhar para a sua casa de forma
consciente e muito atenta. Em cada
divisão, observe cada detalhe, abra e
retire das gavetas tudo o que estiver
arrumado. Retire tudo de
prateleiras e outras soluções de
organização. Depois, separe
cuidadosamente os seus pertences
em dois grupos: aquilo que o(a) faz
feliz e aquilo que tem utilidade
prática para si. O restante, que não
ficar incluído num destes dois
grupos, deverá ser dividido em três
grupos: o que é para dar, o que é
para deitar fora e o que é para
vender.
 
Uma casa liberta é uma casa que dá
mais espaço à família para interagir
de forma mais fluida, agradável e
harmoniosa.

Depois de identificado o seu ideal de vida, sugiro que siga o Princípio LOL -
Libertar, Organizar e Limpar. É desta forma que na Artem Mindful Home
damos seguimento ao processo de harmonização e organização da casa.



O sentido estético é
uma forma de
promover bem-estar
a um lar.
 
Marta Pica Rodrigues

Organize a sua Casa - Quando
organizamos a nossa casa em
atenção plena, tomamos
consciência de uma série de
situações. Essa tomada de
consciência, por si só, permite-nos
voltar a sentir a confiança
necessária para tomar decisões.
Sentimos que estamos de volta ao
caminho certo.
 
A melhor estratégia passa por se
focar na funcionalidade de tudo o
que o(a) rodeia. O objetivo é criar
fluidez na casa ao mesmo tempo
em que rentabiliza o seu tempo ao
ter tudo "à mão" e no sítio certo.
 
Por exemplo, se gosta de ler no
quarto. evite ter os seus livros
espalhados por outras divisões da
casa.
 
Se gosta de tomar café   na sala de
estar, porque não colocar a
máquina de café e respectivos
acessórios nesta divisão? 
 
Não se prenda ao que é "correto". O
importante é que vá de encontro
aos seus prazeres, ao seu tempo e
às suas necessidades.
 

Limpe a sua Casa - Esta é muitas
vezes a fase menos motivadora
deste processo pelo próprio
cansaço físico e desgaste
emocional acumulados nas etapas
anteriores.
 
Pense que já se encontra na fase
final e depois resta-lhe usufruir da
nova harmonia que conquistou.
 
Claro que uma casa precisa de uma
constante atenção e o que fica
limpo hoje, amanhã já precisa de
nova intervenção. Mas este é  um
tipo de limpeza diferente.
Queremos limpar o visível e o não
visível.
 
Para além da limpeza física mais
comum e fundamental neste
processo, sugiro-lhe que aposte
agora numa limpeza mais profunda
e tão ou mais importante para
aquela sensação de bem-estar,
aconchego e harmonia que quer
conquistar, através de:
 
- Incensos
 
- Cristais
 
- Ervas, flores e plantas
 
- Aquários e fontes de água
 
 



Agora que já lhe falei do Princípio LOL, vou apresentar-lhe a sinergia criada e que sustenta qualquer
processo da Artem Mindful Home: Psicologia da Casa | Hygge | Mindful Living

A nossa casa influencia-nos e nós influenciamos a nossa casa. Talvez por isso, seja frequente ouvir que a
nossa casa é uma segunda pele nossa e nos representa de formas diversas. 
 
Neste seguimento, ao promovermos as melhores sensações em casa através, por exemplo, das plantas, dos
cristais e dos incensos, acabamos por criar ambientes com uma energia que nos envolve com as mais
elevadas vibrações. Sem nos apercebermos, sentido-nos mais equilibrados, felizes, calmos e otimistas.
 
Este tipo de limpeza exige a mesma consistência e manutenção que uma limpeza mais tradicional e física.
 
Ao abençoarmos a nossa casa com estes elementos da natureza de alto poder curativo, estamos a abençoar a
nossa vida e a daqueles que nos rodeiam. Aproveitem e insiram estes elementos na vossa decoração. O
sentido estético é igualmente uma forma de promover bem-estar a um lar.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que significa isto?
 
PSICOLOGIA DA CASA - Do ponto de vista simbólico, a casa representa a nossa estrutura psíquica, com as
várias camadas da nossa mente: consciente, sub-consciente e inconsciente. A casa é o lugar por escolha
para expressar a nossa individualidade e o que nos distingue do grupo. A maneira como decoramos, vivemos
e organizamos a nossa casa diz muito sobre como nos sentimos, como pensamos e como agimos num
determinado momento da nossa vida. 
 
MINDFUL LIVING - Viver conscientemente pressupõe que vivamos no momento presente e conscientes do
nosso ambiente. Implica um desapego a qualquer expectativa ou resultado. Envolve analisar as
circunstâncias da nossa vida sem filtros emocionais ou resistência à mudança. Ter uma casa Mindful
pressupõe a criação de cenários "limpos", fluídos e livres de estimulação em excesso. É dessa forma que
conseguimos estar mais focados e presentes em cada momento e atividade que realizamos em casa.  Assim,
não somos sobrecarregados com o excesso de informação que o próprio ambiente pode provocar. Exemplo
claro disto, são os quartos de criança. Devem ser coloridos, estimulantes e atrativos, mas cuidado com o
excesso de informação. Ter uma casa Mindful é também promover a versatilidade dos espaços e do
mobiliário, podendo-se assim mudar e adaptar cada divisão às necessidades de cada etapa de vida sem que
isso implique acumulação e/ou desperdício.
 
 



Madeira - “O poder da madeira não pode ser desvalorizado". A riqueza da madeira dá aos interiores das
nossas casas uma sensação de conforto e alegria. É renovável e sustentável. É bonito aos nossos olhos e é
forte. Use e abuse de elementos de madeira natural em casa, como troncos, bases de madeira ou
mobiliário em pinho natural.

Mantas e Almofadas - As mantas fazem tudo parecer melhor. Oferecem calor e a sensação de segurança
e conforto. Certifique-se de tem um cesto de mantas no quarto ou na sala de estar. Neste estilo de vida,
nunca são demais. O mesmo com almofadas. Além da diversidade de estilos que pode imprimir numa
casa com almofadas diferentes, elas fazem-nos sentir apoiados, acolhidos e confortáveis.

Velas, Flores, Cristais e Incensos - Estes são dos elementos mais visíveis e uma das formas mais fáceis
de criar um ambiente Hygge. As velas criam a sensação de calor, conforto e acolhimento em qualquer
espaço. As flores e outros elementos da natureza, como cristais e incenso, ajudam a criar a sensação de
relaxamento e segurança, porque a natureza é o nosso elemento natural desde que o ser humano
apareceu no planeta Terra.

HYGGE -  Hygge é um conceito dinamarquês que não se consegue traduzir numa única palavra, mas pode ser
descrito como um estilo de vida com foco na sensação de satisfação e bem-estar, aconchego e apreço pelas
coisas simples da vida - como a amizade, a felicidade e a segurança. Neste estilo de vida, os espaços são
decorados e organizados de acordo com a sensação térmica que se pretende sentir. Mas não falamos apenas
da temperatura medida por um termómetro, vai bem mais além. Falamos do calor que se mede pela
sensação de aconchego, sensação essa criada através do tipo de iluminação e uso de materiais "apetecíveis"
presentes em mantas, tapetes e almofadas. Viver Hygge requer apenas consciência, uma certa lentidão e a
capacidade de não apenas estar presente, mas de reconhecer e aproveitar o presente. É por isso que tantas
pessoas "destilam" hygge até se tornar um 'sentimento' - porque é algo que se sente ou não. Outra definição
de hygge é "a arte de criar intimidade" - consigo, com a sua família e com os seus amigos.
 
Este estilo de vida perpetua-se em cada canto de uma casa hygge. Linhas simples e planos abertos, espaços
sociais amplos, jardins de grande dimensão e preenchidos com mobiliário suficiente para reunir família e
amigos, divertimentos e formas de lazer espalhados pelo interior e exterior... Mas vou aqui deixar algumas
sugestões práticas de como criar um ambiente Hygge em sua casa. 
 
 

 

 

 



O MEU DIÁRIO

Já pensou em ter um diário? 
 
Sou apologista que um lápis e um caderno são das ferramentas mais poderosas num processo de autoconhecimento e
empoderamento pessoal. Sempre gostei de escrever mas tomei percepção da real importância deste hábito no meu ano
de estágio da licenciatura em Psicologia. O meu orientador disse-me: "Para tua salvaguarda e dos teus clientes, regista
tudo, mas mesmo tudo." E assim passei a fazer. Com o tempo validei a importância deste gesto e comecei a incentivar
todos os meus clientes a fazê-lo.
 
Mais tarde, a frequentar  uma certificação em Coaching em Arte-Terapia, melhorei esta minha técnica e aliei ao poder
da escrita, o prazer promovido por uma vertente mais lúdica e motivadora. E é disso que venho aqui falar hoje.
 
Há evidências científicas que sustentam que ter um diário traz benefícios inesperados. O ato de escrever faz com que
aceda ao seu cérebro esquerdo, que é analítico e racional. Enquanto o seu cérebro esquerdo está ocupado, o seu cérebro
direito fica livre para criar, intuir e sentir. Isto significa que a escrita remove bloqueios mentais e permite-lhe usar todo
o seu poder cerebral para se conhecer melhor a si mesmo(a), aos outros e ao seu ambiente envolvente.



Clarifica os  seus pensamentos e sentimentos - Quantas vezes se sente desorganizado(a) no seu interior
sem saber o que quer ou sente? Se investir alguns minutos para registar os seus pensamentos e
emoções, entrará rapidamente em contacto com o seu mundo interno.

Conhece-se melhor - Ao escrever com regularidade, perceberá melhor o que o(a) faz sentir mais feliz e
confiante. Ficará mais consciente e desperto(a) sobre situações e pessoas menos favoráveis para si e
tudo isto são informações importantes para o seu bem-estar emocional.

Reduz o stress - Escrever sobre a raiva, a tristeza e outras emoções dolorosas ajuda a liberar a
intensidade desses sentimentos. Ao fazer isso, sentir-se-à mais calmo(a) e mais capaz de permanecer no
presente porque exorcizou emoções mais densas. Por outro lado, escrever sobre o que o(a) faz feliz,
motivado(a) e otimista, permite-lhe relembrar de "gatilhos" positivos para melhorar o seu estado
emocional quando se sentir a ficar um pouco mais desequilibrado(a). Para além de que, esse registo de
emoções positivas, faz aumentar o sentimento de gratidão.

Resolve desafios com mais eficiência - Normalmente, resolvemos problemas de uma perspectiva
analítica, usando o lado esquerdo do cérebro. Contudo, situações existem, em que a resposta só pode ser
encontrada com a criatividade e a intuição (lado direito do cérebro). A escrita desbloqueia esses outros
recursos e oferece a oportunidade de soluções inesperadas para problemas aparentemente insolúveis.

Promove um maior equilíbrio no relacionamento com os outros - Escrever sobre desafios ou mal-
entendidos, em vez de refletir sobre eles, ajudará a entender o ponto de vista do(s) outro(s)
interveniente(s). A assertividade, compaixão, empatia e sensatez entram em ação e percebemos que mais
importante do que ter razão é ter tranquilidade e harmonia.

 
Estes são alguns dos seus BENEFÍCIOS:
 

 

 

 

 

 
Além de todos estes benefícios, manter um diário permite detetar padrões, tendências e pontos de
crescimento ao longo do tempo. Quando as circunstâncias atuais parecerem intransponíveis, poderá de
forma célere relembrar os dilemas anteriores que já solucionou e assim conquistar motivação e confiança
para qualquer circunstância atual.
 
Uma sugestão final: torne este processo tão divertido e prazeroso quanto possível. Aproveite o diário e faça
um registo das suas músicas preferidas, daquelas receitas que quer manter na família, dos filmes que
marcaram as diferentes etapas da sua vida, das datas de celebração importantes para si, das viagens feitas e
das que quer fazer... Complete com fotografias, folhas de locais especiais, cores e stikers apelativos e tudo o
mais que lhe apetecer e o(a) façam sentir bem.
 
 



Links e Conexões Úteis
SUGESTÕES DO MÊS:
 
BLOG -  ritaamorais.wordpress.com| Um Blog
com conteúdos imperdíveis sobre o universo das
redes sociais. 
 
BLOG - eamenina.pt| Um Blog repleto de artigos
interessantes, úteis e muito atuais.
 
INSTAGRAM - Marisa Silva
(marisa_silva_astrologia) | Uma página com
conteúdos ricos e inspiradores para saber como
aproveitar o potencial de cada momento e
superar desafios com maior consciência.

CONTACTOS DOS PROFISSIONAIS REFERIDOS NESTA
EDIÇÃO:
 
RITA MORAIS | rita.araujo.morais@gmail.com
 
 DRA. CRISTINA MENDOZA
| cristina.oliveira.mendoza@gmail.com
 
RAQUEL VIDAL | raquelcruzvidal@gmail.com
 
DRA. MARTA PICA RODRIGUES |
artemmindfulliving@gmail.com |
artemsymbology@gmail.com



Mantra de junho
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ALCANÇAR



artem mindful
lifestyle

T H E  A R T  O F  L I V I N G  I M P E R F E C T I O N S

ALCANÇAR!
Liberdade para expressar a minha vontade.


