
É com enorme prazer que difundimos a primeira AkwabaLetter 2021, que é também a
primeira desde a nossa mudança de país e continente!

Nesta AkwabaLetter, além das novidades da marca, iremos abordar vários outros temas.

Com esta publicação, que está sincronizada com a mudança das estações, celebraremos
contigo os ciclos naturais da Terra. Juntos iremos sentir o mundo e abordar as possíveis
analogias entre diferentes 
ciclos.

Apresentaremos várias 
mulheres com as quais podes 
trabalhar e crescer, aonde 
quer que estejas.

E isto tudo sempre com uma 
recomendacão musical para
 adoçar o momento.

Sente o mundo!
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Recomendamos acompanhares a presente leitura com a escuta 
da seguinte selecção musical:
 https://www.youtube.com/watch?v=mxFuGblbUBM&t=1799s

https://www.youtube.com/watch?v=mxFuGblbUBM&t=1799s
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PANDEMIA 2019-2021
Foi com as recomendações que se seguem que iniciámos o nosso
último Boletim, lançado em Abril de 2020:
" - Se estiver confinado/isolado com uma ou mais pessoas, crie um
espaço e momento diário só seu!
- Não faça abstracção do seu bem-estar a favor da organização da
casa. Uma casa alegre é um lar, uma casa bonita é capa de revista."
Foi preciso uma pandemia para perceber que estas duas escolhas são
os atributos de base de uma vida saudável, mesmo sem pandemia.
Hoje, mais de um ano depois, bem que mais organizados,
permanecemos numa zona desconhecida. 
O essencial? Fazermos escolhas nossas, e de forma consciente. Tal
como no parágrafo acima, este também é o atributo de uma vida
saudável, mesmo sem pandemia.
 

SUAVE MOLÉCULA
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Abril de 2020 foi a data em que lançámos o último
Boletim de Informação da Suave Molécula, pois três
meses depois voávamos para novos horizontes. Hoje
estamos implantados em Portugal.
Agora mais ancorados nesta nova realidade geográfica e
cultural, voltamos a enraizar e brotar:
- A Chantilly da Suave Molécula transmutou em Akwabá,
com nova formulação e novo "vestido"!
- A tríbo iniciada em Angola conta agora com mulheres e
homens em Portugal, Côte d'Ivoire, Cabo Verde,
Inglaterra e Senegal.

NOVIDADE AKWABÁ
A pedido de várias mulheres Akwabá, nasceu o
formato familiar da Akwabá, de 500ml.

E porque os desejos da nossa tríbo são ordens, a partir
de HOJE está disponível para encomenda a AKWABÁ
PARA ELE!
Sim, porque ele também é rei. Ele também tem o
direito e dever de se auto-cuidar e amar. 

Que o género masculino seja bem-vindo!

 Como sentir o mundo sem primeiro mencionar a pandemia? 

https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
https://www.suave-molecula.africa/medias
https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
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Clica aqui abaixo e descobre o nosso Blog. Trata-se
de um espaço de partilha de saberes,
recomendações, experiências e reflexões sobre
questões que te afectam a ti e a nós todo(a)s :
- Caroline Bamba M'Boua - Cosmética , bem-estar
e empreendedorismo;
- Georgina Angélica - educação e bem-estar;
- Irina Leite Velho - expressão corporal e
empoderamento feminino;
- Nádia Brock - ciência, saúde e bem-estar;
- Natacha Serrano - alimentação e bem-estar;
- Paula Cardoso - representatividade e
empreendedorismo;
- Sofia Lucas - expressão artística e terapias
holísticas;
- Vânia Ferreira - alimentação e saúde.

Clica aqui e deixa os teus "likes" e comentários !
https://www.suave-molecula.africa/blog-bem-
estar-documentos

MOLECULA CONCEPT
A Suave Molécula, a Molecula Concept e a
Akwabá são três marcas distintas e
totalmente complementares. Elas
representam a minha acção como artesã e
empreendedora.

A @moleculaconcept une, expõe e valoriza
mulheres artesãs.
Ela reúne os mundos das seguintes artesãs:
@ditwka, @nhaluany,
@alquimia_dos_sabores, @cheirusartesanais
e @suavemolecula. 

Tel: +351913705372  -   info@suave-molecula.com  -  Facebook & Instagram: @suavemolecula
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Aprenderás mais sobre elas com as publicações que lhes são dedicadas no perfil
@moleculaconcept.
Clica aqui: https://www.instagram.com/moleculaconcept/ 

BLOG
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JORNALISTA E AUTORA

A Paula Cardoso é apaixonante e apaixonada. Ela
convoca e expõe ao mundo a força e linhagens
africanas. 
Ela fundou:
A @afrolink: Comunidade em Portugal de
profissionais africanos e afrodescendentes focada na
valorização de competências, criação de alianças,
divulgação e suporte de negócios. No mês de Agosto,
tivemos a honra de participar na primeira feira da
Afrolink, já houve uma segunda e haverá mais. 
A Força Africana (@fafricana): um livro infantil que
celebra a diversidade étnico-racial colocando no
centro da narrativa personagens negros.

Clica aqui e compra o livro da Força Africana
Clica aqui para descobrires a Afrolink

MESTRA DE DANÇA AFRICANA

Irina Leite Velho fundou o conceito de
@afrodanceworkouts e ensina-te, sessão após sessão, a
conectares de forma consciente a tua alma ao teu
corpo, fazendo com que um seja a expressão voluntária
do outro, e vice-versa.

Workouts presenciais em vários locais e parques da
cidade de Lisboa + workouts online. Contacta a Irina
por mensagem no Instagram e terás todos os detalhes.

Clica aqui e conecta-te à @afrodanceworkout
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Mulher

MULHER AKWABÁ & ...
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https://www.suave-molecula.africa/medias
https://fafricana.pt/
https://www.instagram.com/afrolink.pt/
https://www.instagram.com/afrodanceworkout/


Hoje, 22 de Setembro, é o dia oficial do início de uma nova estação.

Nesta rubrica abordo a noção de ciclos pois a natureza, aliás, a vida (qualquer seja a sua forma), é feita
de ciclos. Trata-se de uma grelha de análise interessante, que pode evidenciar algumas características,
ou padrões pessoais.

Em função da perspectiva e interesse é possível identificar, numa mesma sequência, um número
diferente de ciclos. Aqui, tendo em conta a sincronicidade com as estações, basear-nos-emos na
perspectiva de quatro fases, que espelharemos em várias áreas. 

Aqui vai a selecção de áreas: 
- Ciclo climático: Primavera, Verão, Outono e Inverno;
- Ciclo feminino: pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação e menstruação;
- Ciclo da vida: infância, adolescência, adulto, velhice.

CICLO CLIMÁTICO
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BEM-VINDO A MAIS UM CICLO:
O OUTONO !

As estações reflectem a interacção entre os astros e pontuam o
passar do tempo. 

Conforme estipulado pela enciclopédia livre Wikipedia, o começo do
Outono, assim como o da Primavera, é marcado pelo exacto instante
em que os raios solares incidem perpendicularmente à linha do
Equador (resulta em dias e noites com duração iguais). Este
fenómeno é chamado de equinócio (equi= igual + nocio= noite) e
ocorre duas vezes por ano. 
Importante frisar que vários empreendimentos monumentais (como
as pirâmides, lugares megalíticos,...) são parametrados com base nos
equinócios (e outros elementos do calendário astronómico).

O Outono nunca ocorre ao mesmo tempo nos dois hemisférios. Se no Norte é Outono, no Sul
é Primavera. Como a Suave Molécula está agora no Norte, iremos abordar com carinho o
OUTONO.

É o período em que muitas espécies iniciam as migrações ou preparação para a hibernação.
Período em que a natureza oferece alimentos cheios de gorduras e vitaminas para preparar os
seres vivos a atravessarem de forma saudável o muito próximo Inverno.
Devido à temperatura mais fresca, as folhas e frutas, que já estão bem maduras, começam a
cair. Pela mesma razão, é conhecido como a "estação das frutas", devido à grande variedade
de delícias encontradas no período.

https://www.suave-molecula.africa/medias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equin%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/as-10-frutas-mais-nutritivas-para-a-nossa-alimentacao_a1580/1
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        CICLO MENSTRUAL E CICLO
FEMININO

O ciclo menstrual é composto pelas seguintes fases:
Fase folicular (= pre-ovulação + ovulação) e fase
lútea (= pós-ovulação + menstruação). 
Ao contrário do que alguns pensam, é considerado
como fase inicial do ciclo menstrual a fase da
menstruação. 
O Outono corresponde à fase final: a pós-ovulação.
Momento em que o corpo está preparado para
ancorar um potencial ovo.
O ciclo feminino acolhe o conjunto de alterações de
disposição que podem acompanhar o ciclo
menstrual. É associado aos seguintes arquétipos: a
Donzela, a Mãe, a Feiticeira e a Anciã. É importante
frisar que os arquétipos não definem uma regra mas
apenas um modelo teórico. 

Tel: +351913705372  -   info@suave-molecula.com  -  Facebook & Instagram: @suavemolecula
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O Outono corresponde ao arquétipo da feiticeira. É um momento: 
- mais introspectivo;
- em que a mulher tem menos filtros, menos paciência; 
- mais conexão consigo própria e o que lhe rodeia.

É a fase de "digestão" do seu ciclo menstrual que está a concluir. A feiticeira faz a
triagem do que lhe serve e não lhe serve, do que foi absorvendo e vivendo durante as
fases anteriores. 

Importante frisar que a famosa TPM (Tensão Pré-Menstrual) é um Tempo Para Mim.

De realçar que existe uma ferramenta, chamada "mandala menstrual", que é útil para
acompanhares, e assim conheceres, o teu ciclo menstrual. Permite identificares
possíveis padrões para melhorares a tua organização, antecipando as tuas
necessidades. E porque não, organizares a tua agenda em função de ti? (consulta os
documentos disponíveis no nosso Blog)

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
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SENTE O MUNDO !

CICLO DE VIDA

Lembras-te do ciclo climático em que o
Outono é a estação das frutas? Estação em
que as frutas caem das árvores? 
No ciclo da vida, o Outono corresponderia
ao momento em que os frutos (filhos,
educandos, ...) saem do ninho e vivem uma
nova fase das suas vidas, e nós da nossa.

Momento crucial de realinhamento pessoal e familiar. É o momento em que o casal
volta a encontrar-se depois de anos de vida a mais de dois. É o momento em que re-
encontro-me a mim com outra agenda e outra disponibilidade.

Devido à evolução societal e científica (estudos, medicina, ciência...) é difícil definir
uma idade ou período etário específico. A tendência é este período iniciar e concluir-se
cada vez mais tarde.

http://www.suave-molecula.africa/
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PANDEMIA 2019-2021
Como sentir o mundo sem abordar a pandemia? 

Foi com as recomendações a seguir que iniciamos a
nossa ultima Newsletter datada de Abril 2020:
 " - Se estiver confinado/isolado com uma ou mais
pessoas, crie um espaço e momento diário só seu!
 - Não faça  abstração do seu bem estar ao favor da
organização da casa. Uma casa alegre é um lar, uma
casa bonita é capa de revista."

Hoje, mais de um ano depois, perdemos muitas almas
bonitas, porém estamos mais organizados, mas
continuamos na mesma limbo. 
O ensinamento mantém-se

SUAVE MOLÉCULA

Abril 2020 foi a ultima Newsletter pois 3 meses
depois, voávamos para novos horizontes.

Hoje mais ancorados, voltamos a enraizar e
comunicar. 

A Suave Molécula implementou-se em Portugal e a
sua tribo iniciada em Angola conta agora com
mulheres e homens em Portugal, Cabo-verde,
Inglaterra e Senegal.

https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
https://www.instagram.com/p/B-cWNsfH1nZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.suave-molecula.africa/medias
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CONFIRA JÁ!
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EM BREVE...

. "Lives" e "workshops" online.

. Nova parceria com uma loja que os
aficionados de queijos e produtos frescos
conhecem.

E mais novidades, fiquem atentos ás
nossas redes sociais.

SUAVE MOLÉCULA

Já ouviu falar do novo projeto da
Suave Molécula? Se ainda não,
descubra as nossas publicações no
Instagram, Facebook e artigos no
Blog. Clique aqui abaixo e deixe o
seu "like" para apoiar-nos!

https://www.suave-
molecula.africa/post/libertar-se

https://www.instagram.com/p/B-
KPZ4-nOA9/?
utm_source=ig_web_copy_link

        BLOG
Dê uma olhada ao nosso Blog, está

cheíssimo de reflexões e informações
práticas. Blog em constante

actualização.
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