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Tem conhecimento de notícias que mereçam divulgação na Zen Energy? Ou está ligado à organização de eventos que mereçam destaque? Então conte-nos tudo! Envie um e-mail para t.martins@zenelly.pt

Curso Mindfulness para Grávidas,
a decorrer em Maio e Junho

LISBOA

Exposição ‘Arte e Psicologia’

N

os dias 16, 24, 31 de Maio e 7 de Junho, das 11 às 13h,
realiza-se, em Lisboa, o curso Mindfulness para Grávidas.
Este programa irá ajudá-la a atender às suas necessidades bem
como às mudanças no seu corpo e mente durante a gravidez,
parto e parentalidade, através da atenção plena. Visa ainda integrar
as competências do mindfulness para lidar com os desafios do
ajustamento ao período pós-parto e stress parental, facilitando o
vínculo mãe-bebé.
Vários estudos têm demonstrado que a prática de mindfulness
reduz sintomas depressivos e ansiosos, ajudando a prevenir o
surgimento destes sintomas durante a gravidez e no período pósparto, melhorando significativamente o bem-estar das mulheres
grávidas.
O curso é ministrado pela psicóloga clínica e formadora certificada,
Catarina de Castro Lopes e tem o valor de 100€  com entrega de
Certificado de Participação e de todo o material usado ao longo
do programa (o programa pode ser pago em duas tranches. 50%
no acto da inscrição e 50% na primeira sessão).
Para inscrições e informações, contacte 211 327 638 ou visite o
site www.psinove.com.

É com este título que o artista plástico Paul Mathieu inaugura uma
exposição nas instalações da Psinove – Inovamos a Psicologia, em Lisboa.
Tanto a Arte como a Psicologia estão relacionadas com o reconforto da
alma e ambas procuram compreender o ser humano no seu conjunto.
Com um conjunto de cerca 25 obras, esta exposição recria assim um
ambiente propício a um sentimento de plenitude emocional.
Com um vasto curriculum, Paul Mathieu quis desta vez romper com
o status estabelecido das exposições em galerias de arte, abrindo uma
nova abordagem na apresentação das suas obras já integradas nos
ambientes de trabalho.
Paul Mathieu nasceu em 1953, radicado em Portugal desde 1979 tem
um vasto percurso no panorama das artes plásticas a nível nacional,
tendo tido um sucesso sempre crescente perante um público cada
vez mais numeroso.
A apresentação pública é no dia 22 de Maio, das 18h30 as 22h, na Av.
5 de Outubro 23, 3º andar, em Lisboa. Ao longo da exposição será
oferecido um cocktail a todos os visitantes.
Saiba mais em www.psinove.com ou contacte 211 327 638.

OEIRAS

Com a apresentação da Zen
Energy ganhe 30€ de desconto
em tratamento

O

Espaço S, um espaço sediado em Oeiras e dedicado ao
bem-estar, oferece a todos os leitores da Zen Energy 30€
de desconto no tratamento ‘Deixar de Fumar’ com Hipnoterapia
Clínica. Para isso, só precisa de apresentar a edição de Maio, nº
76, nas instalações do Espaço S. O tratamento realiza-se apenas
em 2 sessões, com o hipnoterapeuta António Rei, formado pelo
London College of Clinical Hypnosis. O terapeuta conta com 10
anos de experiência e tem uma taxa de sucesso elevadíssima neste
tratamento para ‘Deixar de Fumar’, acima dos 95%!
Para inscrições e informações, contacte 211 993 024 / 929 274
228 ou geral@espaco-s.com.
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DESAFIO ‘FAÇA COMO EU’

Junte-se ao Desafio Activia

A

actriz Fernanda Serrano aceitou o novo Desafio lançado
pela marca: comer um Activia
todos os dias, durante 2 semanas,
para comprovar a sua autenticidade! Enquanto embaixadora do
Desafio, Fernanda Serrano pretende também incentivar todas
as portuguesas a juntarem-se ao
Desafio, sob o mote ‘Faça como
eu…’. Mas há mais… Para todas
as consumidoras que aceitarem
este Desafio, se ao fim das duas
semanas não ficarem satisfeitas,
terão o direito de ser reembolsadas e o Desafio Activia será grátis!
Para este Desafio, as participantes
podem consumir qualquer gama
de Activia, tendo à disposição uma variedade de 6 gamas entre normais
ou magros, sólidos ou líquidos e com ou sem pedaços.
Saiba mais em www.activia.pt.

