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养生

YANG SHENGNUTRIR A VIDA, MANUTENÇÃO DA SAÚDE



养生

yǎng shēng
yǎng: 

“nutrir” “cuidar” “manutenção”
shēng:    

"vida”                  “saúde”     “vitalidade”

yǎng shēng: “nutrir a vida, manter a saúde”



É um dos mais importantes conceitos da Cultura de Saúde Chinesa e da Medicina Tradicional Chinesa

Yǎng Shēng【 】 É um estilo de vidacriado há milênios naChina e aperfeiçoado porgrandes mestres chinesesque busca a 
LONGEVIDADE

por meio do Cultivo da Saúde.



Yǎng Shēng 【 】é a arte de nutrir a vida. 
É a base fundamental da saúde na MedicinaTradicional Chinesa e a base das práticas da filosofia Taoísta.



É o conceito de manter a saúdee o bem-estar através da nutrição do corpo, mente e espírito em harmonia com os ritmos naturais e as leis do universo (Tao). 

道



Dicionário Conciso Oxford das Religiões do Mundo (1997): “práticas Taoístas, especialmente por meio de respiração e direcionamento do Qi para prolongar a vida e atingir a imortalidade”.
Um dos trabalhos clássicos mais antigos que se tem relato sobre 养生yǎng shēng é o Clássico de Medicina Interna do Imperador Amarelo, que mostra a sabedoria da manutenção e preservação da saúde na Medicina Tradicional Chinesa.



A vida é sobre Balanço e Harmonia

yǎng shēng é uma prática acessível para qualquer pessoa para cultivar a saúde e harmonia por meio das atividades diárias. Ao invés de tratar doença, o foco é a manutenção do equilíbrio através de uma consciência plena de nossa conexão com a natureza, com o nosso próprio corpo e com o Shen.



Medicina Alopática Ocidental
- Foco na Doença, Enfermidade, Disfunção
- Paciente se entrega passivelmente aoscuidados dos médicos e terapeutas
- Padronizado
- Componentes químicos, sintéticos e cirurgias
- Individualização de órgãos, sistemas e controle emocional pelo cérebro
- Administração da Doença
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Medicina Tradicional Chinesa
- Foco na Saúde, Manutenção e Prevenção da Saúde
- Paciente busca auto-equilíbrio e mudança do estilo de vida
- Individualizado
- Ervas e tratamentos naturais e holísticos
- Interrelação de órgãos, tecidos, emoções- Manutenção da Saúde
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八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

大枣 dà zǎo (Fructus Zizyphi Jujubae)
• Tonifica o Baço e Estômago

• Tonifica e Regula o Qi
• Nutre o Xue e Acalma o Shen

• Ameniza irritabilidade e desequilíbriosemocionais
• Harmoniza as outras ervas



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

菊花 jú huā (Flos Chrysanthemi)
• Dispersa Vento e Limpa Calor

• Acalma o Fígado e Clareia a Visão
• Acalma o Fígado e Extingue o Vento

• Alivia hipertensão, dores de cabeça e tontura
• Detoxifica o sangue

• Promove o movimento do Qi do Coração e Xue
• Estimula a circulação de Xue



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

枸杞子 gǒu qǐ zi (Fructus Lycii)
• Nutre e Tonifica o Xue e Yin do Fígado e Rim

• Beneficia o Jing e Clareia a Visão
• Alivia dores lombares, diabetes e impotência sexual
• Nutre o Yin e Umidifica o Pulmão



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

玫瑰花 méi guī huā (Flos Rosae Rugosae)
• Promove o movimento de Qi

• Alivia Estagnação de Qi
• Move o Qi e Harmoniza o Xue

• Dispersa Estase de Xue e Regula a Menstruação
• Acalma o Fígado e ameniza dores emgeral



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

龙眼肉 lóng yǎn ròu (Arillus Longan)
• Tonifica e Fortalece o Coração e Baço

• Nutre o Xue
• Acalma o Shen

• Trata insônia, falta de memória e tonturas
• Ameniza problemas relacionados com excesso de pensamentos e trabalho



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

山楂 shān zhā (Fructus Crataegi)
• Reduz e Elimina Estagnação de Alimentos

• Transforma Acúmulos de Alimentos altamenteProtéicos e Gordurosos
• Transforma Estase de Xue, Ativa a Circulação de Xue e Dissipa Coágulos

• Cessa diarreia
• Trata hipertensão, colesterol alto e doençaarterial coronariana



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

绿茶 lǜ chá (Folium Camelliae Sinensis)
• Harmoniza o Estômago e Descende o Qi Rebeldedo Estômago

• Alivia indigestão e diarreia
• Dispersa Umidade
• Trata obesidade

• Clareia a cabeça e a visão
• Alivia inquietações e Alivia a sede
• Promove diurese e remove toxinas



八宝茶 Chá dos 8 Tesouros da Longevidade

冰糖 bīng táng (açúcar em pedra)
• Tonifica o Qi

• Fortalece o Baço
• Harmoniza o Estômago

• Umidifica o Pulmão
• Alivia a tosse



SAÚDE na MTC: MODERAÇÃO E HARMONIA

CLÁSSICO DE MEDICINA INTERNA DO 
IMPERADOR AMARELO:

“boa saúde é um estado de HARMONIA”
“um homem em paz não ficará doente”

“homem em paz” = viver “SEM EXCESSO e SEM INSUFICIÊNCIA” 



yǎng shēng
nascimento, crescimento, envelhecimento até o fim da vida

Nutrir o CORPO Nutrir a MENTE Nutrir o ESPÍRITO VIDA SAUDÁVEL



Nutrir a Vida Cultivo da Própria Mente Mente Calmae Serena

Shen Puro e SaudávelDoenças nãoManifestarãoEstado de Saúde Plena

养生



养生
NUTRIÇÃO

CIRCULAÇÃO DE QI
ATIVIDADE SEXUAL MODERADA

SEGREDOS PARA MANTER UMA VIDA SAUDÁVEL E ATINGIR A LONGEVIDADE



“Você é o que vocêCOME!”“Você é o que vocêCOME!”

饮食 NUTRIÇÃO 

"Quando alguém come excessivamente, danos no Estômago e Intestinos aparecerão"
• 黄帝内经 Clássico de Medicina Interna do Imperador Amarelo



饮食 NUTRIÇÃO 
【要想身体好，吃饭不过饱】
yào xiǎng shēn tǐ hǎo, chī fàn bù guò bǎo

• PARA UMA BOA SAÚDE, NÃO COMA ATÉ SE EMPANTURRAR

1/3 ESTÔMAGO VAZIO

ALIMENTOS SAUDÁVEIS

DIETA BALANCEADA



饮食 NUTRIÇÃO 
【早吃好，午吃饱，晚吃少】

zǎo chī hǎo, wǔ chī bǎo, wǎn chī shǎo
• CAFÉ DA MANHÃ COMA COMO UM IMPERADOR
• ALMOÇO COMA COMO UM MINISTRO
• JANTAR COMA COMO UM PLEBEU



饮食 NUTRIÇÃO 

“Se alguém deseja ficar livres de doenças, 
não sobrecarregue os Intestinos. 

Se alguém deseja viver uma vida longa e 
saudável, não sobrecarregue o Estômago”



行气 CIRCULAÇÃO DE QI



行气 CIRCULAÇÃO DE QI

CHI KUNG

YOGA

TAI CHI MEDITAÇÃO

Estado de Equilíbrio, Harmonia e Paz Interior



房中 ATIVIDADE SEXUAL MODERADA

Vida Sexual Moderada
Ajuda a melhorar o Sistema Imunológico, produzir e regular a secreção de hormônios, reduzir o estress ou depressão, prevenirdoenças e queimar calorias extras

Atividade Sexual Excessiva
Consome o Jing do Rim, podendo levar a vários problemas como fadiga significativa, tontura, visão embaçada, lombalgia, joelhos debilitados, enfraquecimento dos dentes, problemas de memória, frequênciaurinária, infertilidade e outros problemassexuais



Lǐ Qīng Yún
(1677-1933)

“Manter o coração calmo,
sentar como uma tartaruga,
andar vigorosamente como um pombo
e dormir como um cão.”



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
SEGREDOS DO CULTIVO DA SAÚDE



Mestre Sūn Sī Miǎo 孙思邈

Grande Mestre de Medicina Tradicional Chinesa que viveu durante as Dinastias Sui e Tang (século VI), na atual província de Shaanxi.
Além de ser um médico com habilidades excepcionais ele também era um estudioso das doutrinas filosóficas do Taoísmo e Budismo. Essas duas doutrinas filosóficas ensinam a importância em treinar o Coração e a Mente, desenvolvendo Compaixão e ensinando em viverem Harmonia com o mundo que nos cerca. 

Acreditava que os doutores deveriam deixar de lado todos ospensamentos de fama e ganho material, e ao contrário, focar somenteem aliviar o sofrimento do próximo.



Mestre Sūn Sī Miǎo 孙思邈

Tinha habilidade e sabedoria em todos os aspectos da MedicinaChinesa, mas era especialmente conhecido pelo seu profundoconhecimento em Medicina Herbal Chinesa (FitoterapiaChinesa), e ficou apelidade de “Grande Mestre das Ervas” pelasgerações seguintes.
Os relatos descrevem que através de sua longa vida, elemanteve-se em excelente estado de saúde, mantendo a vitalidade e compleição saudável de um jovem até os últimosdias de vida. O segredo de sua longevidade e boa saúde estavaem seus estudos e práticas de YǍNG SHĒNG  (Nutrição da Vida, Manutenção da Saúde).



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
13 MEDIDAS PARA MANTER A SAÚDE



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
1 - MASSAGEM NO COURO CABELUDO



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
1 - MASSAGEM NO COURO CABELUDO

Com os dedos levemente dobrados, massagear o courocabeludo com as pontas dos dedos. Iniciar na parte superior da testa e devagar caminhar com os dedos para a parte posterior e depois para a lateral da cabeça, com movimentospara frente e para trás. Repetir 10 vezes.

常用手指梳头发



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
1 - MASSAGEM NO COURO CABELUDO

FUNÇÃO: Muitos pontos importantes de acupuntura estãolocalizados na cabeça. Massagear o couro cabeludo dessamaneira pode acalmar a mente, tratar e prevenir dores de cabeça, beneficiar os olhos e orelhas, beneficiar o cabelo, podendo até ajudar a prevenir hemorragias encefálicas.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
2 – EXERCÍCIO DO OLHO



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
2 – EXERCÍCIO DO OLHO

Fechar os olhos e depois abrir novamente com rapidez e vigor. Mova o globo ocular e olhe para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Repita, mas agora olhe primeiramente para a direita, depois para cima, esquerda e para baixo. Repita 3 vezes para cada lado.
经常转动眼珠子



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
2 – Exercício do Olho

FUNÇÃO: Promove a saúde dos olhos. Também alivia visão embaçada, olhos secos, irritados e vermelhos. Previne formação de catarata, presbiopia, glaucoma e outros sintomas relacionados.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
3 – EXERCÍCIO DO DENTE



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
3 – EXERCÍCIO DO DENTE

Com a boca fechada, traga os dentes da arcada inferior de encontro com os dentes da arcada superior para produzir um barulho suave de estalo entre os dentes. Repetir as “mordidas” 36 vezes.

经常让上下排牙齿互扣



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
3 – EXERCÍCIO DO DENTE

朝暮叩齿三百六，七老八十牙不落
zhāo mù kòu chǐ sān bǎi liù, qī lǎo bā shí yá bù luò
“De manhã e a noite, ‘morda’ os dentes por 360 vezes,quando tiver 70 a 80 anos, os dentes não irão cair”



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
3 – EXERCÍCIO DO DENTE

FUNÇÃO: Fortalece os dentes e ossos. Beneficia a cabeça e fortalece o Rim.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 – NÉCTAR DE JADE



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 – NÉCTAR DE JADE

Com a boca fechada, pressione com a ponta da língua a parte interna dos lábios. Faça movimentos circulares em sentido horário passando a língua entre a parte interna dos lábios e a parte externa dos dentes e gengiva. Circule os dentes por 12 vezes e engula qualquer saliva produzida por esse movimento. Repita o movimento em sentido anti-horário. Repita o movimento, em sentido horário, mas agora passando a língua na parte interna dos dentes de gengiva. E faça mais uma repetição em sentido anti-horário. Cada vez que engolir a saliva, imagine que o “Néctar de Jade” está descendo até o Dan Tian inferior (o centro de energia localizado logo abaixo do umbigo). Faça o exercício uma vez por dia, de preferência no início da manhã.
早上起床含一口唾液漱口



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 – NÉCTAR DE JADE

FUNÇÃO: Promove a digestão, Fortalece o Rim, Baço e Estômago.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
5 – EXERCÍCIO DA ORELHA
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孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
5 – EXERCÍCIO DA ORELHA

Com a palma da mão cobrindo cada orelha, pressione segurando pressão na orelha e solte para produzir um barulho de estalo nas orelhas. Em seguida, mantenha pressionado as palmas nas orelhas e, sem soltar, cruze os dedos indicador e médio atrás da cabeça, com o dedo indicador por cima. Pressione o dedo indicador sobre o dedo médio e então deixe o dedo indicador deslizar para dar uma batida na região occipital da cabeça. Pressione com a ponta dos dedos toda a região que conecta a orelha com a cabeça. Dobre a orelha para frente e para trás e em todas as outras direções. Faça o exercício repetidas vezes todas as noites antes de dormir. 
经常按摩耳朵



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
5 – EXERCÍCIO DA ORELHA

FUNÇÃO: Fortalece a audição, previne ou trata zumbido e surdez, melhora a memória e promove o sono.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
6 – LAVAGEM À SECO DO ROSTO
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孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
6 – LAVAGEM À SECO DO ROSTO

Esfregue as palmas das mãos juntas por 36 vezes, depois “lave” e aqueça o rosto usando movimentos circulares massageando e eliminando a tensão nos músculos faciais. Pressione com a ponta dos dedos ou com as articulações dos dedos, os pontos YING XIANG 迎香(IG20) e outros pontos ao redor da órbita ocular (B1, B2, SJ23, VB1, E1, extras). Repita o exercício até sentir o rosto aquecido e confortável.

常用手掌按摩脸



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
6 – LAVAGEM À SECO DO ROSTO

FUNÇÃO: Estimula importantes pontos de acupuntura no rosto, melhora a compleição, previne rinite, melhora visão cansada e previne rugas, manchas e marcas de expressão.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
7 – EXERCÍCIO DO PESCOÇO



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
7 – EXERCÍCIO DO PESCOÇO

De pé ou sentado, cruze as mãos atrás da região lombar, feche os olhos e deixe que a cabeça repouse para a frente com o queixo próximo do tórax. Gentilmente gire a cabeça em sentido horário até voltar a posição inicial. Repita 6 vezes. E em seguida, repita o exercício para o sentido anti-horário.

经常转动轻摇头部



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
7 – EXERCÍCIO DO PESCOÇO

FUNÇÃO: Melhora o fluxo de Qi e Xue para a cabeça e promove a saúde da região cervical.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
8 – BATIDAS NA LOMBAR



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
8 – BATIDAS NA LOMBAR

De pé, com os pés fixos e afastados na largura dos ombros, gire o tronco para o lado esquerdo. Deixe os braços balançarem livremente fazendo com que a mão esquerda bata na região lombar e a mão direita bata na região abdominal ou ombros. Faça o mesmo exercício para o lado direito, deixando a mão direita bater na lombar e a mão esquerda na região abdominal. Repita de 50 a 100 vezes diariamente.

经常摆动扭转腰部



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
8 – BATIDAS NA LOMBAR

FUNÇÃO: Fortalece os Rins, promove a digestão e a saúde do Estômago,alivia dores abdominais e lombares.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
9 – MASSAGEM ABDOMINAL



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
9 – MASSAGEM ABDOMINAL

Esfregue as palmas das mãos para aquecê-las e coloque uma mão sobre a outra em cima do umbigo. Em sentido horário, faça uma massagem circulando o umbigo começando com círculos pequenos e gradualmente aumente o tamanho do círculo para cobrir toda a área do abdomen. Repita por 36 vezes. Faça novamente em sentido anti-horário. Faça quando estiver ainda deitado uma vez de manhã antes de levantar-se da cama e uma vez antes de dormir.

常用手掌按摩腹部



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
9 – MASSAGEM ABDOMINAL

FUNÇÃO: Promove digestão e saúde do Estômago. Alivia a constipação e distensão abdominal.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
10 – ELEVAÇÃO DA ENERGIA RAIZ



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
10 – ELEVAÇÃO DA ENERGIA RAIZ

Durante a inspiração, levante o assoalho pélvico pela contração e levantamento do ânus. Segure a respiração mantendo a contração pelo maior tempo que conseguir sem muito esforço. Repita de 20 a 30 vezes. Faça o exercício em pé, sentado com a coluna ereta ou deitado, uma vez de manhã e uma vez à noite. 
经常吸气提肛



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
10 – ELEVAÇÃO DA ENERGIA RAIZ

FUNÇÃO: Eleva o Yang Qi, promove a circulação de Qi e Xue. Previne e Alivia doenças do reto, do sistema urinário e da próstata. Promove longevidade e mantém o funcionamento saudável dos órgãos sexuais.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
11 – EXERCÍCIO DO JOELHO



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
11 – EXERCÍCIO DO JOELHO

Em pé, com os pés juntos e alinhados tocando um ao outro, dobre levemente os joelhos e faça movimentos circulares em sentido horário. Repita em sentido anti-horário. Faça 20 círculos completos para cada direção.

经常扭动膝盖



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
11 – EXERCÍCIO DO JOELHO

FUNÇÃO: Previne e aliviaproblemas dos joelhos.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
12 – CAMINHADA



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
12 – CAMINHADA

Faça caminhadas frequentes na natureza e esvazie a cabeça durante o exercício. Evite ficar pensando sobre coisas passadas e que estão por vir, ou coisas que estão te causando preocupações. Apenas aprecie a natureza e o cenário à sua volta e foque na respiração. De vez em quando, ande para trás em um trecho de caminho conhecido. Uma caminhada noturna após jantar para promover a digestão também é recomendada.
经常散步



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
12 – CAMINHADA

“饭后百步走，能活九十九”
fàn hòu bǎi bù zǒu, néng huó jiǔ shí jiǔ

Após as refeições ande 100 passos,Assim poderá viver até 99 anos!



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
12 – CAMINHADA

FUNÇÃO: Promove a função dos órgãos e a circulação de Qi e Xue. Beneficia a cabeça e reduz o stress.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
13 – MASSAGEM NO PÉ



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
13 – MASSAGEM NO PÉ

Enquanto sentado, massageie vigorosamente toda a sola do pé, do calcanhar para os dedos por 36 vezes. Em seguida, pressione com força o ponto YǑNG QUÁN 涌泉穴 (R1) na sola do pé por 100 vezes. Repita todo o exercício com o outro pé. Faça uma vez por dia antes de dormir

常用手掌搓热脚底



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
13 – MASSAGEM NO PÉ

“寒从脚入”
hán cóng jiǎo rù

O Frio invade começando pelos pés



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
13 – MASSAGEM NO PÉ

FUNÇÃO: Fortalece os vários órgãos do corpo, promove um bom sono, regula a pressão arterial e alivia dores de cabeça. 



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 COISAS PARA EVITAR

备急千金要方
“Fórmulas Essenciais para Emergências que 

Valem Mil Peças de Ouro”
- Sun Si Miao, 652 d.C.



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 COISAS PARA EVITAR

1) EVITE FALAR EXCESSIVAMENTE OU CONTINUAMENTE 【口中言少】

“quando alguém fala muito, a mente facilmente se torna dispersa, uma língua solta causa muitos danos” 
– antigo provérbio chinês

1) EVITE FALAR EXCESSIVAMENTE OU CONTINUAMENTE 【口中言少】

“quando alguém fala muito, a mente facilmente se torna dispersa, uma língua solta causa muitos danos” 
– antigo provérbio chinês



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 COISAS PARA EVITAR

Serconscientesao falar
Evitarconversarem excesso

Estado de Vitalidadee Equilíbrio



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 COISAS PARA EVITAR

2) EVITE PENSAR EXCESSIVAMENTE 【心中事少】
心静无尘 xīn jìng wú chén“Coração calmo e sereno não junta poeira”
“O corpo é governado pelo Coração”

2) EVITE PENSAR EXCESSIVAMENTE 【心中事少】
心静无尘 xīn jìng wú chén“Coração calmo e sereno não junta poeira”
“O corpo é governado pelo Coração”



孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 COISAS PARA EVITAR

3) EVITE COMER EXCESSIVAMENTE 【腹中食少】
“Depois da água e dos grãos entrarem no Estômago, o Yang Qi ascende. Fluídos e Qi entram no Coração e penetram nos Pulmões para revigorar a pele e cabelo, e para dispersar através das centenas de vasos. O Baço recebe o Qido Estômago para irrigar os quatro membros e nutrir o Qi e o Xue. Se, por outro lado, o Estômago for danificado por uma dieta imprópria e o Baço for danificado por  trabalho excessivo levando à exaustão,eles se tornam Deficientes.”

李东垣 Lǐ Dōng Yuán– Pí Wèi Lùn脾胃论 (Tratado Sobre o Baço e Estômago)
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孙思邈 Sūn Sī Miǎo: 
4 COISAS PARA EVITAR

3) EVITE COMER EXCESSIVAMENTE 【腹中食少】
Tenha um dieta balanceada e bem variada.Dê preferência a vegetais frescos, locais e da estação.Reduza ou evite alimentos gordurosos, lácteos, industrializados e álcool.Não coma até se empanturrar.Faça 3 refeições diárias e alguns lanchinhos leves.Mastigue seu alimento completamente.Concentre-se durante as refeições. Evite conversar excessivamente ou outras distrações.Alimente-se com prazer, saboreie a sua comida.
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4) EVITE PADRÕES DESEQUILIBRADOS DE SONO 【自然睡少】
“pouco sono consome o Qi e perturba o Shen,muito sono é prejudicial ao movimento de Qi”
“um Estômago agitado significa um sono perturbado”
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Mude para um estilo de vida saudável. Nutra a vida com saúde e bem-estar.Faça tratamentos com terapias naturais e holísticas para se reequilibrar.Pratique exercícios de corpo e mente regularmente.Tenha uma alimentação moderada e equilibrada.Aprenda a aquietar e tranquilizar o seu Coração e sua mente.Evite pensamentos e preocupações excessivas e desnecessárias.Pratique meditação. Ou apenas foque mais na sua respiração.Tenha mais contentamento. Esteja satisfeito com o que já tem.Aprecie mais a Natureza. Contemple cada detalhe e perfeição.Sorria mais e irradie energias positivas.Matenha a saúde e viva em Harmonia. E, acima de tudo, seja FELIZ!



MUITO OBRIGADO!
感

谢

您

们 www.yaumedicinachinesa.comharmonia@yaumedicinachinesa.com


