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Recomendamos acompanhares a presente leitura com a escuta da seguinte selecção
musical, clica aqui :  https://www.youtube.com/watch?v=suyTBgTSffg

Ref. 0003/2022

BEM-VINDA primavera! 

A difusão das Akwabaletters está sincronizada com a mudança das estações climáticas.

Desde Setembro 2021 celebramos contigo os ciclos naturais abordando em cada
Akwabaletter, uma por uma, as estações atravessadas e possíveis analogias com outros
ciclos naturais. A próxima Akwabaletter será a última em que abordaremos, como tema
principal, as estações. No Outono 2022 iniciaremos outra exploração.
 
Partilha comigo o(s) tema(s) que gostarias que a Suave Molécula desenvolvesse na sua
Akwabaletter, deixa a tua mensagem aqui : contacto. 

Não esqueças de ouvir a seleção musical acima durante a leitura desta Akwabaletter, e
sente o mundo!

https://www.youtube.com/watch?v=suyTBgTSffg
https://www.suave-molecula.africa/contacto-corpo-cabelo
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Imersões de AUTOCUIDADO;
Pluridisciplinares;
Em círculo feminino;
Cada imersão explora uma região ou sistema do corpo.

O  Nosso Momento é um conceito de:

As duas primeiras imersões foram dedicadas a PELE,
o nosso maior orgão. 
A próxima será focada em outro 
sistema do corpo humano, sugerido pelas 
próprias participantes        . Porque o Nosso 
Momento lhes pertence. 
Em muito breve anunciaremos o tema e
a data.

Fica actualizado/a inscrevendo-te ao perfil  
instagram:             
          @o.nosso.momento

Clica aqui para descobrires mais sobre O Nosso 
Momento.

SOBRE A SUAVE MOLÉCULA

No Sábado dia 26/02/2022 tivemos a segunda edição da imersão O Nosso Momento. Sim,
"mais que um produto, a Akwabá é realmente um momento teu", ela hoje é a raíz de um
AUTOCUIDADO pluridimensional. 
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SEGUNDA EDIÇÃO DO

Esta imersão foi inspirada pela magia da Akwabá e constatação da urgente necessidade de nos auto-
conhecermos e cuidarmos. Assim, eu Caroline Bamba M'Boua com a Nádia Brock, Sofia Lucas e Irina
Leite Velho, co-criamos a encantadora imersão "O Nosso Momento" do dia 26/02/22. 

O Nosso Momento proporciona as suas participantes:
                                          . Um momento colectivo e feminino de autocuidado;
                                          . Ferramentas de apropriação do seu autocuidado. 

https://www.instagram.com/o.nosso.momento/
https://www.suave-molecula.africa/nossomomento
https://www.instagram.com/o.nosso.momento/
https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar


A Suave Molécula é um micro-empreendimento
com um macro propósito, ela proporciona:  
⭐ a comercialização de produtos africanos, naturais
e artesanais; 
⭐   a valorização do empreendedorismo artesanal.     
        comercializa produtos de várias artesãs;
 
⭐   a valorização do teu capital pessoal.
    produz conteúdo de qualidade sobre diversos
temas. 
 
       www.suave-molecula.africa 
       @suavemolecula.shop

 
A Akwabá é uma Chantilly Emocional, Natural e
Artesanal para nutrição e cuidado da pele e do
cabelo !

A Akwabá desperta os sentidos pela sua textura,
cheiro e efeitos no corpo e na mente. Ela
desconstroi e remodela a tua percepção do
cuidado físico.
O brilho e o toque seda que proporciona à pele
são deliciosos.

       www.suave-molecula.africa
       @suavemolecula

SUAVE MOLÉCULA SHOP
É oficial, a loja mudou de nome. Passou de "Molécula Concept" para "Suave Molécula Shop".
 
Afim de optimizar a comunicação sobre o que faço (Eu Caroline), a loja online muda de
nome, assim passo a ter simplesmente duas marcas no ramo do artesanato e ambas
representam a minha acção como artesã e empreendedora. De realçar que tenho mais um
mundo de acção que é o de ser doula. Aprofundarei sobre este tema na próxima
AkwabaLetter      .
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WEBSITE

WEBSITE

https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.suave-molecula.africa/
https://www.instagram.com/suavemolecula.shop/
https://www.suave-molecula.africa/
https://www.instagram.com/suavemolecula/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/
https://www.instagram.com/moleculaconcept/


AKWABÁ
Na senda dos ajustes de nome a Akwabá não fica a traz! Percebi pelas interacções com os
clientes, e/ou tribo Akwabá, que era necessário atribuir um nome específico a cada fórmula.
O inglês sendo até ao momento a língua que atravessa mais fronteiras estes "segundos
nomes" estão em inglês.
Assim passo a anunciar a seguir os nomes das diferentes variedades existentes de Akwabá. 

Akwabá Root
. Manteiga de karité e óleo de côco
. Esta é a base de todo o conceito. Com
simplicidade e elegância.
. Disponível em frasco de 100ml, 200ml e 500ml

Akwabá Heart
. Manteiga de karité, manteiga  de cacao e óleo de
côco
. Esta carrega o mimo que aconchega o coração.
.Disponível em frasco de 200ml e 500ml

Akwabá Yang
. Manteiga de karité, óleo de côco e óleos
essênciais.
. Esta carrega a energia do foco e da acção.
. Disponível em frasco de 200ml
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WEBSITE       www.suave-molecula.africa
       @suavemolecula

https://www.suave-molecula.africa/
https://www.instagram.com/suavemolecula/


SOBRE A PRIMAVERA
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Uma das imagens que vem a mente de muitos/as quando se
pensa em primavera são a luxuriantes cerejeiras japonesas
coroadas de rosa. A Primavera é chamada Haru ( 春  ) em
japonês. 

Uma das características principais do Haru é o seu clima
ameno e o desabrochar de varias espécies vegetais entre as
quais as cerejeira (Sakura). O desabrochar das flores de
cerejeira é chamado Sakura Senzen e é objecto de um boletim
meteorológico diário sobre o seu desenvolvimento em todo o
país. 
Nessa época é praticado o Hanami  (= comtemplação das
flores) que consiste em encontrar com
familiares/amigos/colegas ao pê das cerejeiras para brindar e
fazer várias atividades ao ar livre. A origem desta tradição
remonta ao século VIII: o desabrochar das cerejeiras
correspondendo ao período de plantio do arroz (base da
alimentação japonesa), para garantir uma colheita abundante,
oferendas de comida e saquê eram feitas aos deuses para
favorecerem a colheita de arroz. E como acreditavam que os
deuses viviam naquelas magníficas cerejeiras em flor, 
 colocavam suas oferendas a seus pés. Para participar da
oferenda as pessoas bebiam saquê sob as flores de cerejeira.

ALERGIAS
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Impossível falar da Primavera sem mencionar as alergias que ela desperta. Para as pessoas que
sofrem de alergias sazonais a chegada da primavera não é tão bem-vinda. 
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NO JAPÃO

Em essência a primavera é no Japão um período sinónimo de novos começos para toda a
sociedade (alunos, estudantes e trabalhadores): (i) formaturas acontecem em março, (ii) o ano
escolar, (iii) o ano universitário e (iv) o ano fiscal começam no dia 1 de abril. Além das pessoas se
deslocarem para novas escolas e novos empregos, a primavera também é uma época em que as
empresas transferem funcionários para suas filiais. Foi instaurada mais recentemente a
Cerimônia de Entrada, que é uma tradição dedicada ao acolhimento de novos
alunos/funcionários em instituições de ensino e empresas.

https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
https://www.japaoemfoco.com/primavera-no-japao/
https://www.japaoemfoco.com/100-locais-populares-para-ver-o-sakura/
https://www.suave-molecula.africa/medias
https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar


A vida ensina a quem quiser aprender que “não há caminho, o caminho faz se caminhando” (António
Machado, poeta espanhol). Em certas situações os passos até podem não fazer sentido no momento
em que os damos, mas com distanciamento, depois de vários passos, as peças do puzzle (... pelo menos
quase todas...) encaixam. Acaso ou destino...será que importa? Acredito que o essencial é estarmos
cientes do nosso livre arbítrio (...até quando decidimos que não temos libre arbítrio!) e capazes de
perceber/aceitar e concretizar a nossa verdade, dia após dia, uma semana após a outra, um ano após o
outro...uma vida após a outra (será?).

 

Em tempos inéditos (para muitas gerações), de paragem da atividade da espécie humana, como falar de
projetos? Porquê e como projetar-se em um futuro totalmente imprevisível? 

Pela simples e boa razão que é o que fazemos desde o dia em que viemos ao mundo, chama-se viver!
Por mais ilusão de segurança que tenha a nossa civilização, ninguém pode negar que o futuro (seja ele
imediato, meio ou longo prazo) é imprevisível pois ele, para todos os efeitos, NÃO EXISTE. E assim
existem milhares de futuros possíveis...qual deles se realizará? A pandemia 2019-2020 é uma prova à
escala mundial de que a segurança é ilusão...mas temos também exemplos a escala individual...quando
em um piscar de olho...a vida muda. A única certeza é o presente: AQUI E AGORA...você lendo esta
publicação.

Voltando a pergunta “Como projetar-se em futuro totalmente imprevisível?”. ...
Continua a ler no site da Suave Molécula.

Leia mais artigos das nossas Bloggers clicando aqui.
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BLOG
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CAMINHAR...AQUI E AGORA...PARA SEMPRE.
Por Caroline Bamba M'Boua

Para quem ainda não leu este artigo do Blog, aqui vai um cheirinho.

https://www.suave-molecula.africa/post/caminhar-aqui-e-agora-para-sempre
https://www.suave-molecula.africa/blog-bem-estar-documentos
https://www.suave-molecula.africa/medias
https://www.suave-molecula.africa/blog-bem-estar-documentos


Hoje, dia 20 de Março, é o dia oficial (em Portugal) do início da PRIMAVERA. Parece-me que de todas
as estações é a única que em todas as analogias cria alguma saudade quando se passa para outros
ciclos.

Conforme é habito nesta rubrica exploramos a analogia das 4 estações climáticas nas seguintes áreas:  
- Ciclo menstrual: pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação e menstruação;
- Ciclo feminino: donzela, mãe, feiticeira e anciã;
- Ciclo da vida: infância, adolescência, adulto e velhice.

CICLO CLIMÁTICO
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BEM-VINDO/A A MAIS UM
CICLO : A PRIMAVERA !

As estações não ocorrem ao mesmo tempo nos dois hemisférios.  São
causadas principalmente pela inclinação do eixo da Terra em relação
ao seu plano orbital com referência ao Sol (confira o desenho abaixo).
Os fenómenos de Equinôxio e solstício correspondem a eventos
astronómicos específicos e além de ponctuarem a passagem de uma
estação a outra, eles marcam dias de celebrações culturais em
diversas civilizações. 

O início da primavera é o primeiro equinócio do ano calendário (dia e
noite com duração igual), o segundo sendo no início do outono. 

A primavera é o período em que a maioria das espécies animais migratórias regressam para o
hemisfério norte, outras acordam do estado de hibernação, e a maioria das espécies vegetais
entram em fase de crescimento e florescimento.
Os humanos fazem parte dos animais cujo o ritmo biológico se acelera. O aumento da
luminosidade (intensidade e duração) a mudança de temperatura, e demais factores,
desencadeiam uma alteração de comportamento. Acompanhando a natureza os humanos
preparam os solos e demais sistemas para dar seguimento a vida e criar reservas afim de viver
de forma saudável os próximos ciclos. 
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        CICLO MENSTRUAL E CICLO
FEMININO

Lembrete: ciclo menstrual = Fase foliculare (pre-
ovulação e ovulação) + fase lútea (pós-ovulação e
menstruação). 
Lembrete n°2: ciclo feminino = conjunto de
alterações de disposição que podem acompanhar o
ciclo menstrual. Pode ser associado a arquétipos
(Donzela, Mãe, Feiticeira e Anciã). Os arquétipos
não definem uma regra mas apenas um modelo
teórico. 
Lembrete: na AkwabaLetter anterior abordamos a
mandala menstrual (consulta os documentos
disponíveis no nosso Blog).

A primavera corresponde à segunda fase do ciclo
menstrual: a pré-ovulação. Momento em que, após
o "reset" realizado pela menstruação o corpo inicia 
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A primavera corresponde ao arquétipo da donzela. É uma fase: 
         - Em que a mulher está virada para o exterior;
         - Esta fase carrega a energia da acção, da brincadeira e da leveza.

O terreno que acabou de ser limpo e preparado pela anciã (fase anterior) oferece a
donzela um espaço de leveza e brincadeira. A donzela seduz.

A Donzela põe a crescer as sementes identificadas pela feiticeira, e escolhidas e
plantadas pela anciã, nas fases anteriores. É uma fase de ação, interação com o
exterior e desenvolvimento do que foi guardado (projectos, experiências,...). 
Se a anciã pensou as fundações do novo ciclo, podemos considerar que a donzela
desenvolve e arquitecta o que foi pensado. 

Ela implementa a base na qual as seguintes fases irão potencialmente florir e fluir. 
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a sua preparação para uma potencial e muito próxima fertilidade.

https://www.suave-molecula.africa/blog-bem-estar-documentos
https://www.suave-molecula.africa/blog-bem-estar-documentos


CONFERE JÁ O NOSSO SITE!
 

WWW . S UA V E - MO L E CU L A . A F R I C A

Trata-se do período de vida em que o ser humano se desenvolve (fisicamente,...) para
florir e atingir a sua maturidade.

É uma fase de:
     - Descoberta e absorbção do mundo exterior;
     - Construção pessoal (exploração e fusão, consciente ou inconsciente, do inato e do
adquerido);
   - Construção social (referencial cultural, padrão comportamental, linguagem de
comunicação);
      - Consciencialização, teste e construção (ou não), dos limites.

Devido à evolução social e científica (estudos, medicina, ciência...) é difícil definir uma
idade ou período etário específico.
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SENTE O MUNDO !

CICLO DE VIDA

No ciclo da vida do ser humano, a primavera
corresponderia a primeira fase: a fase da
infância e adolescência. Oups corrijo...é
pertinente e necessário incluirmos nesta fase
o período in-útero.
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