
BEN-VINDO inverno! 

O outono permitiu prepaparmo-nos para o período mais frio do ano. Aqui esta ela, a
estação dos desafios climáticos, pontuada de celebrações.

Com esta publicação, que está sincronizada com a mudança das estações, celebro contigo
os ciclos naturais da Terra. Juntos sentiremos o mundo e abordaremos as possíveis
analogias entre diferentes ciclos naturais e de vida.

Apresentar-te-ei 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!

AKWABALETTER
WWW.SUAVE-MOLECULA.AFRICA

Sente o mundo!

B Y  S U A V E M O L E C U L A
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 https://www.youtube.com/watch?v=8ta8ftzNvek 

Recomendamos acompanhares a presente leitura com a escuta das seguintes selecções
musicais:  

1.
    2.  https://www.youtube.com/watch?v=Ql02rtW62Os
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AKWABÁ 100ML.............................11€
Formato 100ml da Akwabá Original, que cabe em qualquer pasta, e até
viaja contigo em cabine. 
Formato perfeito para quem deseja ter sempre a sua Akwabá consigo,
e também para quem deseja conhecê-la.

Para saberes mais clica aqui.
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AKWABÁ YANG.............................26€

Destinada tanto para homens como para mulheres, temos a
versão Yang da Akwabá. 
Denominada "Yang" devido as suas características mais
masculinas:
    . Fórmula com óleos essenciais;
    . Frasco metálico.

Ela não deixa ninguém indiferente e acorda corpo e alma.

Para saberes mais clica aqui.

Desde o início do ano tivemos as seguintes novidades, por ordem de lançamento:

ESTAMOS EM LUANDA!

Temos um stock em Luanda que abastecemos regularmente. Faz a tua
compra online e levanta a tua Akwabá em Luanda!

 
Para tal, basta selecionares os produtos com a faixa "Para venda em Angola".

PRODUTOS
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SINERGIA "READY TO SHINE"..........................50€      45€

SINERGIA "ANCESTRALIDADE".........................45€      40€
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Para este período de celebração 2021, a AKWABÁ convidou duas
marcas a criarem uma sinergia a volta da mulher Akwabá. Trata-se

da: 

             MAMBÜ e KAPULANA-SAN! 
 

O conjunto foi baptizado "READY TO CELEBRATE!". 
 

Conjunto constituído por: 
- AKWABÁ x1 Chantilly corporal Emocional, Natural e Artesanal á

escolha;
- MAMBÜ x1 par de Brincos únicos e extra leves á escolha;

- KAPULANA-SAN x1 Bolsa japonesa á escolha, feita de kapulana,
fita bordada e interior satinado.

 
Dos brincos à bolsa japonesa, passando pela pele e cabelos

sedosos, a mulher Akwabá estará pronta e única para brilhar e
celebrar. 

Para saberes mais  clica aqui.
 

DESCONTOS EXCLUSIVOS

Conjunto constituído por: 
- AKWABÁ x1 Chantilly corporal Emocional, Natural e Artesanal
á escolha;
- ROSE e CITRINO x1 par de Brincos á escolha feitos com
cristais;
- KAPULANA-SAN x1 Bolsa japonesa á escolha, feita de
kapulana, fita bordada e interior satinado.

Para saberes mais clica aqui.

E como todas as ocasiões são boas para um
mimo Akwabá, aqui vai um voucher para a
compra, aos preços acma indicados, dos
conjuntos "ready to shine" e "ancestralidade".

 

Código: AKWABALETTER
Válido até dia 31/01/22.

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
https://www.suave-molecula.africa/compra-online/Sinergia-de-Natal-Ready-to-shine-p412625738
https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
https://www.suave-molecula.africa/compra-online/Sinergia-de-Natal-Ancestralidade-p414071084
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Imersões de AUTOCUIDADO;
Pluridisciplinares;
Em círculo feminino;
Cada imersão explorará uma parte ou sistema do corpo.

O  Nosso Momento é um conceito de:

No dia 11/12 tivemos a nossa primeira, e linda, imersão, dedicada a PELE.

Inscreve-te ao perfil  instagram aqui            @o.nosso.momento

Para saberes mais sobre este workshop,  clica aqui.

A Viagem Akwabá é uma sessão online, de 45 minutos de
autocuidado. Inclui a explicação do que é a Akwabá, uma
apresentação sobre a pele e uma auto-massagem.

SERVIÇOS
A akwabá é mais que um produto, ela é um momento teu. Assim sendo não podiamos deixar de
lançar dois serviços inéditos de auto-cuidado.
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Trata-se de uma sessão que podes agendar para conhecer a marca ou
simplesmente fazeres um autocuidado ponctual e restaurador/acolhedor.

Trata-se de uma sessão que podes agendar para conhecer a marca ou simplesmente fazeres um
autocuidado ponctual e restaurador/acolhedor. Agenda a tua sessão aqui.

 Não te preocupes, se ainda não tens a tua Akwabá podes a vontade fazer a tua viagem
Akwabá com o teu óleo ou creme corporal. A viagem Akwabá é para todas!

Mais que um produto, a Akwabá é um momento teu!

A

O Inspiradas pela magia da Akwabá, convidei três
mulheres para co-criarmos o projecto Nosso
Momento. Assim, junto com a Nádia Brock, Sofia
Lucas e Irina Leite Velho, criámos a encantadora
imersão de autocuidado "O Nosso Momento". 

https://www.suave-molecula.africa/post/pele-e-protec%C3%A7%C3%A3o-solar
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/agendamento-servico-autocuidado-luanda-lisboa
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


SOBRE O NATAL
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Estamos meiado de Dezembro e quem recebeu o nosso Conselho de Outubro já definiu a sua
lista das pessoas a quem presentear, assim como os diferentes aspecto a ter em conta para a
seia, e já tem os respectivos presentes de Natal e material.

 Vou aqui recordar e realçar o elemento essencial da lista dos presenteados: ✨Deves ser a N°1
da lista de pessoas a quem presentear !✨

 Outro elemento, que não é indispensável contudo trará uma dimensão muito mais profunda
ao teu presente  junta um postal ao teu presente:
- Escolha com carinho um postal pensando na pessoa a presentear;
- Expressa nesta carta o porquê desta pessoa especial estar nos teus pensamentos, e o porquê
deste presente.

 E para concluir, não esqueças de escolher e escrever um postal para a N°1 da tua lista: tu!
Voltarás a lê-la para o ano 😉.

Sente o mundo!

IMPORTANTE FRISAR
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Este período de celebrações familiais e marketing exaustivo, pode para muitos cristalizar 
 magoas ou desconfortos. Período que promove tenções relacionais e/ou traz ínfase a ausências
dolorosas. 
Marketing omnipresente, convites contínuos, a pressão é muito grande, seja ela pressão social,
pressão comercial ou outra.
  
Não existe solução para evitar estas fricções entre o individu e a sociedade, pois elas são
naturais e dinámicas. Contudo existe o auto-cuidado, ele é uma chave 
própria a cada um, que ajuda a atravessar estes 
potenciais desafios. Ouve-te e encontra a maneira ou
 método mais adequado que te ajudará a viveres este 
período acolhendo a tua necessidade do momento. 
Para alguns será de declinar convites, para outros o
uso de cristais, poderá também ser de escrever para
si próprio ou ou outro,...existem tantas possibilidades 
quanto seres humanos.
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Que "chapada sem mão" já te tens dado?

Nessa percepção iludida de conjugação de letras,
frases, textos com pontos e vírgulas ditos a outro
alguém, num discurso que soa bem ao de um
mestre, detentor do conhecimento da alma, fala,
fala, fala… diz o que ele próprio precisa de ouvir e
vai tocando em tanto que o outro precisa também!
Naquela de estender a mão a quem está numa
piscina de lamúrias, medos, inseguranças,
incompreensão de si mesmo e do mundo cheio de
outros, que clama escuta e eu empresto os meus
ouvidos atentos e hiperalerta… e quando clama por
ditos, eu então me faço ouvir… e aí até que dói, até
a mim, porque a verdade com a profundidade que é
dita magoa a escuta por ser retroactiva, desabafo-
me ao permitir o desabafo do outro, espremo-me
até à última gota para que fique seca sem margem
de dúvida, mas fico húmida num terreno que se
quer fértil, que brote a mais pura intenção e de
todas a melhor versão, é por conseguinte uma
"chapada sem mão"! 

7/12

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.
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Clica aqui:

 https://www.instagram.com/moleculaconcept/ 
 

BLOG - EXTRATO DO  ARTIGO DA SOFIA LUCAS

Clica aqui para leres o resto do artigo e deixares o teu "like" e comentário !
https://www.suave-molecula.africa/blog-bem-estar-documentos
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NUTRICIONISTA E 

ALQUIMISTA DE SUMOS

MULHER AKWABÁ & ...
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A Natacha Serrano traz saberes e consciência sobre o que ingerimos. Ela explora produtos
angolanos gerando saudáveis e novos sabores de sumos naturais que beneficiam a saúde.
Além dos sumos ela também impulsiona empreendedoras partilhando uma rede de saberes e
experiências.
Ela é mulher Akwabá e fundadora da @misterio_dos_sabores 

QUEM SOU/ESTOU:
Empreendedora nata e embaixadora de boa vontade.
O QUE FAÇO E VENDO:
Empodero e melhoro a sua saúde através do Mistério Dos Sabores.
O MEU LEMA DE VIDA, HOJE:
Aquilo que você se torna você é!

@misterio_dos_sabores : encomendas em Luanda pelo WhatsApp. 

Clica aqui e conecta-te ao @misterio_dos_sabores

https://www.instagram.com/misterio_dos_sabores/
https://www.instagram.com/misterio_dos_sabores/
https://www.instagram.com/alquimia__dos__sabores/
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A Mel Da Silva, é uma mulher de entrega que impulsiona todos os que têm a felicidade de
cruzarem o caminho do seu coração! Ela é mulher Akwabá e fundadora do
#learningenglishwithmissdasilva

QUEM SOU/ESTOU: 
Sou Mel da Silva, sou motivação e empatia.
O QUE FAÇO E VENDO: 
Ofereço a chave mestre do mundo laboral e académico transmitindo e descomplicando a língua
inglesa em aulas de grupo e individuais.
O MEU LEMA DE VIDA, HOJE: 
O meu lema de vida é acreditar que os sonhos se tornam realidade, basta arregaçar as mangas e
fazer acontecer!

A @mel__dasilva e @caraalegre_entrete disponibilizam um curso de inglês acessível e
estruturado em um método de ensino fácil, prático e eficaz.  De realçar que além dos cursos
para adultos também têm cursos para os nossos Kids! 
 Clica aqui para saberes muito mais.

MULHER AKWABÁ & ...
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PROFESSORA DE INGLÊS
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O Inverno nunca ocorre ao mesmo tempo nos dois hemisférios. Como a Suave Molécula está no Norte,
abordaremos com carinho o INVERNO.

Hoje, 21 de Dezembro, é o dia oficial (em Portugal) do início do INVERNO. 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. 

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 nas seguintes 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-VINDA A MAIS UM CICLO :
O INVERNO !

As estações reflectem a interacção entre os astros e pontuam o passar
do tempo. Elas são causadas principalmente pela inclinação do eixo da
Terra em relação ao seu plano orbital com referência ao Sol.

Na AkwabaLetter anterior abordamos o equinócio do início do outono
(dia e noite com duração igual), pois bem o  Inverno inicia com o
solstício de inverno e termina com o equinócio seguinte (o da
primavera). 
O solstício é um evento astronômico que ocorre quando a posição do
Sol visto da Terra atinge seu extremo sul ou norte. Assim, o inverno é a
estação que conta os dias mais curtos...e mais frios... do ano calendário.

É o período em que muitas espécies animais já migraram para  outro emísfero, outras entram
em  hibernação, e a maioria das espécies vegetais entram em repouso.
Os humanos fazem parte dos animais que armazenaram reservas para, independentemente do
clima, ter acesso a alimentos e demais materiais para viver durante o inverno. 

21 Dezembro 2021 Ref. 0002/2021

https://www.suave-molecula.africa/medias


11/12

        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 Inverno corresponde à fase inicial: a
menstruação. Momento em que o corpo evacua e
limpa o útero.

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. 
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O Inverno corresponde ao arquétipo da anciã. É um momento: 
- introspectivo;
- em que a mulher tem menos filtros, menos paciência, contudo menos reactiva que a
feiticeira (fase anterior); 
- com mais conexão consigo própria e o que lhe rodeia.

É a fase de libertação, soltar, do que já não lhe serve, para focar no que importa. É a
fase do ciclo que coloca a base na qual as seguintes fases irão potencialmente fluir e
florirem.
Também é o momento para plantar internamente o que a mulher decidiu guardar na
triagem feita na fase anterior (feiticeira).

De realçar que existe uma ferramenta, chamada "mandala menstrual", que é útil para
acompanhares, e assim conheceres, o teu ciclo menstrual. Vai registando os detalhes
no dia a dia e a partir de três meses de registo, podes identificar possíveis padrões. 

Este auto-conhecimento pode servir, entre outras coisas, 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)

21 Dezembro 2021 Ref. 0002/2021

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

Momento que pode ser gostoso e/ou desafiador, e que pede para aceitarmos:
     - doar ancestralidade e receber inovação (frase da minha adorada @heliadias7 );
   - Nova posição familial: observamos os frutos com outro campo de acção, outra
responsabilidade;
     - Novos limites físicos, pois o corpo irá começar a perder algumas aptidões;
     - Novas liberdades, pois a sabedoria traz uma confiança e um soltar inegaláveis.

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.
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SENTE O MUNDO !

CICLO DE VIDA

No ciclo da vida, o Inverno corresponderia a
fase da terceira idade, fase de desfrutar dos
frutos dos frutos.
É o momento de desfrutar dos netos filhos
dos filhos, da sabedoria filha da experiência,
da reforma filha dos anos trabalhados, ....
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