
 - melhorar a autoestima;
  - ajudar na concentração; 
   - reduzir a irritabilidade;
  - favorecer a tranquilidade física e mental.

Reiki é um método de cura
natural que funciona através
da imposição das mãos.
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Reiki na escola

 
A prática de reiki contribui para:



50 Anos 50 exercícios

Muitas das questões com as crianças de hoje têm que lidar referem-se
ao comportamento e à capacidade de gerir a ansiedade, o medo e a

pressão escolar e social.
 

     Como o Reiki atua muito sobre a componente emocional, ajuda, por
isso, a criança a desenvolver a sua capacidade de identificar e de

ultrapassar problemas.
 

Todos nós já nos apercebemos que muitas crianças não conseguem
uma integração com o meio escolar, com a família e com os amigos,

porque precisam de algo mais! São crianças diferentes e que precisam
de uma orientação também diferente.

 

"MENTE SÃ,
CORPO SÃO"

Procurar o equilíbrio entre o corpo e a mente

é uma escolha para viver com qualidade. O

corpo dá sinais de que alguma coisa não está

bem e é a hora de pensar em novas

atividades que deem prazer e façam bem de

dentro pra fora.

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/meditar-e-facil-aprenda-tecnicas-de-concentracao-para-usar-no-dia-a-dia_a2210/1


TREINAR O CORPO
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App para Telemóvel

Treino autónomo
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IOGA

TREINAR A MENTE
É uma pessoa ansiosa, stressada, agitada e está sempre de mau
humor? A meditação é a técnica que o vai ajudar. Experimente
tirar 5 minutos do seu dia e da sua rotina para meditar e para
observar a sua respiração. Durante este exercício vai interligar o
seu corpo com a sua mente, aliviar o stress, procurar o
autoconhecimento e encontrar uma tranquilidade e um
equilíbrio que falta no seu dia. Este exercício pode ser feito em
qualquer lugar silencioso e a qualquer hora do dia.

ououou
A palavra yoga é de origem sânscrita e significa "união".
Em um contexto antigo, a yoga pode ter começado há
mais de 5000 anos, como uma forma de auto-
shamanismo, na região do Vale do Indo, por volta de
3000 AC. 

No sentido moderno, a ioga retém muitos de seus
traços antigos, incluindo a harmonização da mente e do
corpo e o foco na espiritualidade. Mas hoje, mais ênfase
é dada aos asanas (poses corporais) e aos aspetos
físicos da ioga em geral. Em essência, a promoção do
relaxamento e da boa forma física tem vindo à tona
para a yoga moderna, e a prática é categorizada
principalmente por "estilo" ou nível de dificuldade.

Apps para telemóvel



EMOÇÕES: Filmes
relacionados
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COCO

Birdman

Nesta história familiar, divertida e repleta de
aventuras, da Disney•Pixar, um jovem aspirante a
músico chamado Miguel embarca numa aventura
extraordinária ao mundo mágico dos seus
antepassados. Aí conhece o simpático Héctor, que
se torna num amigo inesperado e ajuda o Miguel a
desvendar os mistérios por detrás das histórias e
tradições da sua família.

Crescer pode ser um desafio, e não é exceção para Riley,
que é arrancada da sua vida no Minnesota quando o pai
arranja um novo emprego em São Francisco. Como todos
nós, Riley é guiada pelas suas emoções: Alegria, Medo,
Raiva, Repulsa e Tristeza. As emoções vivem no Quartel-
general, o centro de controlo da mente de Riley, onde
ajudam a encaminhá-la no dia-a-dia. Apesar de Alegria,
a emoção principal e mais importante de Riley, tentar
manter tudo positivo, as emoções entram em conflito
sobre como navegar por uma nova cidade, uma nova
casa e uma nova escola.

Boyhood
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50 Anos 50 Desafios

MATH

Soluções:


