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Recomendamos acompanhares a presente leitura com a escuta da seguinte selecção
musical          clica aqui

Ref. 0004/2022

BEM-VINDO verão! 

A difusão das Akwabaletters está sincronizada com a mudança das estações climáticas.
Esta é a última  Akwabaletter em que abordaremos, como tema principal, as estações e
analogias com outros ciclos.
 
Se tiveres um tema específico que gostarias que a Suave Molécula abordasse 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=Koq_6Z_oRBc
https://www.youtube.com/watch?v=Koq_6Z_oRBc
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:

Até ao momento exploramos a PELE (...
o nosso maior orgão) e o SISTEMA DIGESTIVO. 

Fica actualizado/a inscrevendo-te a:

     lista de espera.

     ao perfil  instagram @o.nosso.momento.

Clica aqui para descobrires mais sobre Nosso 
Momento.
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SOBRE A SUAVE MOLÉCULA

No Sábado dia 30/04/2022 realizamos a terceira edição da imersão Nosso Momento, desta
vez dedicada ao sistema digestivo. 

O

Sim, "mais que um produto, a Akwabá é realmente um momento seu", pois ela inspirou a criação de
um AUTOCUIDADO pluridimensional, pluridisciplinar e em grupo. A 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, co-criamos de dois em dois meses a
encantadora imersão "O Nosso Momento". 

O Nosso Momento proporciona as suas participantes:
                                          . Um momento colectivo e feminino de autocuidado;
                                          . Ferramentas de apropriação do seu autocuidado. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoZCLmo0qULJHdUJ328QtQeDxhOzE4Jd8ekWFFclnhOeSjmw/viewform?usp=sf_link
https://www.instagram.com/o.nosso.momento/
https://www.suave-molecula.africa/nossomomento
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


SECOS DA ANA & CO

Temos uma linda novidade: as deliciosas frutas secas de
“Secos da Ana & Co” juntaram-se a “Suave Molécula Shop”.

Descubram mais sobre a “Os Secos da Ana & Co” e a sua
fundadora e CEO, a Ana:

"Chamo-me Ana Cristina de Santana Inglês. Sou casada e
tenho dois filhos. Sou cristã, arquitecta e tenaz na busca e
conquista dos meus sonhos e do bem-estar da minha família.

Tipo de Artesanato: Produção de frutas desidratas e
granolas:
Sou amante da alimentação e de um estilo de vida saudável.
Quando em 2011 por questões de saúde tive de passar por
um processo de reeducação alimentar, os lanches entre
refeições eram um desafio e as frutas desidratadas
tornaram-se uma solução. A partilha destes produtos
saudáveis, práticos e saborosos com família e amigos deu
origem a um negócio.

Marca e Ano de criação: 
Secos Ana & Co. nasceu em 2017. Acredito que da mesma
forma que as frutas desidratadas, de produção artesanal, sem
corantes nem conservantes fizeram a diferença na minha
vida e da minha família pode, elas podem ajudar outras
famílias também. Somos uma empresa familiar e produzimos
tudo com amor e por amor como se fosse para nós mesmos.

Filosofia de vida: 
Fazer o bem ao próximo e partilhar conhecimento é o que
me move. Estamos neste mundo de passagem. Gosto de
pensar em deixar boas memórias e fazer alguma diferença na
vida daqueles que cruzam o meu caminho, sempre que
possível.
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CLICA AQUI PARA ENCOMENDAR
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 www.suave-molecula.africa

JÁ TENS A TUA 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

ENCOMENDA AQUI
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Estes dias ... a ONDA DE CALOR  regressa ... e com ela os desejos de nadar   para se refrescar.

Quem diz sol diz aplicação do protetor solar ... um gesto longe de ser "inofensivo" ... não apenas um
produto que se tornou controverso devido aos seus filtros UV e conservantes, muita das vezes
químicos, tendo repercussões no sistema hormonal do ser humano😓  ... mas também um verdadeiro
veneno ☠ 😷 para a vida aquática 😭 ..

"... apenas 20min de natação e 1/4 do produto diluí-se na água ... até 14.000 toneladas de protetor
solar que derrama sobre os corais a cada ano ..." 😡 !!! VERGONHA !!! 😡

ENTÃO O QUE FAZER!?
Prepare progressivamente a sua pele ao sol ANTES do verão ... o bronzeamento é um processo lento!!  

COMO?
Continua a ler no site da Suave Molécula.
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BLOG
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PELE E PROTECÇÃO SOLAR
Por Shen shakti-tao thaï yoga
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PARTILHANDO-ME
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Revolucionei a minha vida de assalariada quando, em 2018, decidi demissionar da empresa em
que estava a mais de uma década.

Na realidade esta demissão formalizava muito mais decisões :
. Decidi desvincular-me da empresa em que estava;
. Decidi sair do ramo em que trabalhava;
. Decidi deixar de ser assalariada e abraçar o empreendedorismo e artesanato.

Foi necessária uma introspecção para chegar a estas abruptas mudanças de projecção pessoal. E
sabem qual foi um dos maiores "Shifts" que fiz durante esta introspecção? Pois bem: o elemento
que inicialmente me impedia de sair, foi o elemento que depois da minha introspecção mais
fundamentou a minha decisão: os meus filhos!

Entendam-me bem, não foi o único pilar, mas foi um dos mais 
profundos.

Assiste ao vídeo Youtube e partilha 
comigo os teus pensamentos!
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MUDANÇA DE ROTA PROFISSIONAL: UM DOS "SHIFTS"

QUE REALIZEI

 Caroline Bamba M'Boua
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CICLO CLIMÁTICO
Lembrete

O verão é o primeiro solstício do ano calendário (corresponde ao
tempo máximo de luz solar) , o segundo sendo no início do inverno. 

Hoje, dia 21 de Março, é o dia oficial (em Portugal) do início do VERÃO (Lembrete:  Importante frisar
que a data oficial de início da estação varia entre países com base na cultura, na realidade
meteorológica e na realidade astronómica do mesmo). 

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.
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BEM-VINDO/A À MAIS UM
CICLO : O VERÃO !

O verão é o período em que a maioria das espécies vegetais entram em
fase de frutificação e as espécies animais estão também no seu auge de
capacidade de acção  e prontos para empreender actividades que
consomem muita energia.

O aumento da temperatura ambiente e o aumento da duração da
iluminação solar são os mais notórios elementos que desencadeiam a
alteração do nosso ritmo biológico. Refere-se a capacidade de
adaptação do nosso corpo para optimização do seu funcionamento. 
No verão o nosso ritmo cardíaco aumenta, ficamos acordados mais
facilmente e por mais tempo,... tudo é alterado para promover a
realização de tarefas que requerem muita energia.   
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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         : ciclo feminino = conjunto de
alterações de disposição que podem acompanhar o
ciclo menstrual. Pode ser associado a arquétipos (
que não definem uma regra mas apenas um modelo
teórico). 
Lembrete         : nas AkwabaLetter anterior
abordamos a mandala menstrual (consulta os
documentos disponíveis no nosso Blog).

O verão corresponderia :
. À 3° fase do ciclo menstrual: a ovulação. Momento
em que o corpo está pronto iniciar e desenvolver
uma gestação. 
. Ao arquétipo da mãe. É uma fase: 
   - em que a mulher está virada para o exterior;
   - que carrega a energia do convívio, do
acolhimento e do ancoramento.
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A mãe recolta os frutos das sementes escolhidas pela feiticeira, plantadas pela anciã e
regadas pela donzela. É uma fase de ancoramento, desenvolvimento dos projectos,
experiências,... 

Se a feiticeira escolheu o material, se a anciã pensou/arquitectou as fundações do
novo ciclo, se a donzela desenvolveu o que foi pensado podemos considerar que a
mãe da vida ao immaterial. 

Ela floresce e/ou flui num terreno propício a criação. 
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Trata-se do período de vida
em que o ser humano atinge a
sua maturidade (física,
mental,...).

É uma fase de:
     - Acção no mundo exterior;
     - Afirmação pessoal;
     - Afirmação social.
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CICLO DE VIDA

No ciclo da vida do ser humano, o verão
corresponderia a fase adulta. Sendo que esta fase
inicia algures no fim da adolescência para "terminar"
algures no início da terceira idade. Devido à cultura,
ciência (medicina,...), evolução social (estudos,... ) é
impossível definir uma idade ou período etário
específico.
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CONFERE JÁ O NOSSO
SITE!

 

WWW.
SUAVE -MOL ECU LA . A F R I C A

  10/11Tel: +351913705372  -   info@suave-molecula.com  -  Facebook & Instagram: @suavemolecula

SENTE O MUNDO !
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