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Sonhos
Sonhar é libertar-se da
Consciência, permitindo que
o Inconsciente se revele, é
acessar a parte oculta da
personalidade, bem como os
meandros da vida espiritual.
Sonhos são retratos da mente
humana em sua incessante
atividade, que equilibram a
dinâmica da vida interior. Seus
muitos significados, quando
bem compreendidos, permitem
uma melhor percepção de como
se encontra o estado íntimo
do ser humano, propiciando,
a partir deles, a reorganização
do destino do sonhador. O
simbolismo de que se revestem
denuncia uma linguagem própria
e uma lógica não convencional
de apresentarem seus enredos.
Não obedecem aos padrões da
Consciência nem são pautados
pelo desejo comum de seu
proprietário. São mensagens
para que seu portador corrija
seus rumos e possa dar um
sentido maior a sua vida. Sonhar
é atividade automática, cujo
produto possibilita um alívio à
Consciência do sonhador.
Adenáuer Novaes
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Mutirão Hiperdia

Expediente

Por Sheldon P. de Menezes

A Fundação Lar Harmonia e a
Sociedade Brasileira de CardiologiaSeção Bahia irão realizar o
Hiperdia, um mutirão de controle da
hipertensão arterial, do colesterol e
da glicemia. É o 4º ano consecutivo
em que ele ocorre e marca a Data
Nacional de Controle do Colesterol,
comemorada no dia 08 de agosto.
O mutirão ocorrerá no sábado,
dia 10 de agosto, das 07h30 às
13h30, no Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo, na sede
da Fundação, em Piatã, sob a
coordenação do cardiologista clínico
e intervencionista Dr. Joberto Sena,
Diretor de Promoção de Saúde
Cardiovascular da Sociedade
Brasileira de Cardiologia-Seção
Bahia.
Serão atendidas 150 pessoas, que
farão avaliação com cardiologistas,
nutricionistas, enfermeiros,
residentes e acadêmicos. O
Laboratório LPC realizará exames
para dosagem do colesterol,
glicemia e função renal. Além dos
atendimentos, o evento visa chamar
a atenção para os cuidados com a
saúde e a prevenção das doenças
cardiovasculares (DVC). Como
nos informa Dr. Joberto, as DCV
afetam, anualmente, no Brasil, cerca
de 17,1 milhões de pessoas, com
300 mil mortes relacionadas a elas,
manifestadas, principalmente, como
infartos, derrames e mortes súbitas.

Programação

2019

Quase metade dos que morrem
de DCV estão no período mais
produtivo da vida.
A pressão alta é o principal
fator de risco para as doenças
cardiovasculares e, muitas vezes,
é assintomática. Cerca de 80% das
pessoas que sofrem um acidente
vascular cerebral, conhecido como
derrame, são hipertensas, e 40%
a 60% das pessoas que sofrem
infarto têm hipertensão arterial
associada.
O colesterol é um tipo de gordura
que está presente naturalmente
no corpo e desempenha um papel
vital no modo como cada célula
funciona. O problema, em verdade,
é o seu excesso. O colesterol LDL,
chamado de colesterol ruim, pode
se depositar nas paredes das
artérias.
A prevenção das doenças
cardiovasculares ocorre com a
adoção de hábitos saudáveis de
vida, que incluem alimentação
saudável, atividades físicas
regulares, fim do tabagismo e
controle de doenças crônicas
como o diabetes, a obesidade e a
hipertensão arterial.
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Colabore com nossas
obras assistenciais

Caso você queira contribuir
com o trabalho da Fundação Lar
Harmonia, visite nosso site www.
larharmonia.org.br ou mande
um e-mail para atendimento@
larharmonia.org.br. O valor de
sua contribuição será estipulado
por você.

Além dos mutirões, o Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo
oferece atendimentos regulares em
diversas especialidades durante a
semana.

AGOSTO
25.08.2019. Domingo. 9 às 13h
6º Seminário: Sonhos,
Mensagens da Alma

29.09.2019. Domingo. 9 às 13h
7º Seminário: Depressão e
Ansiedade: Compreensão e Alívio

NOVEMBRO
23.11.2019. Sábado. 18h
Festival de Balé

DEZEMBRO
01.12.2019. Domingo. 7h
21ª Caminhada e
Café da Manhã

SETEMBRO
14.09.2019. Sábado. 19h30
Aniversário do Núcleo de Psicologia
PsiHarmonia

OUTUBRO
27.10.2019. Domingo. 9 às 13h
8º Seminário: Psicologia, Mitologia
e Espiritualidade

24.11.2019. Domingo. 9 às 13h
9º Seminário:
Psicologia do Espírito

15.12.2019. Domingo. 9 às 13h
10º Seminário:
Felicidade sem Culpa
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ENTREVISTA

SONHOS: MENSAGENS DA ALMA
Por Ana Carmen Segura

Neste mês de agosto, dia 25, das 9 às 13h, a Fundação Lar Harmonia realizará o seminário
Sonhos, Mensagens da Alma, momento em que Adenáuer Novaes e Djalma Argollo abordarão
temas como O que é o sonho, Despertar da Consciência, Entendendo os Sonhos, Sonhos
com a Morte e com os Mortos, Desdobramentos e Sonhos. Em entrevista ao Jornal Harmonia,
Djalma nos fala um pouco sobre esse tema tão incitante.
JH – Os sonhos causam muito fascínio àquele
que sonha. O que vem a ser o sonho e qual a sua
utilidade para o sonhador?
DA – O sonho é um retrato do que está acontecendo
no momento, no inconsciente do sonhador. Ele pode
trazer alertas importantes sobre algum enviesamento da
consciência, necessitando ser corrigindo; alerta sobre
problemas de saúde; como também é indicativo de
mudanças existenciais acontecendo ou por acontecer.
JH – Carl Gustav Jung, com sua Psicologia
Analítica, nos fala muito sobre esse tema. De que
forma ele pode nos auxiliar na interpretação de
um sonho, considerando o nosso despertar da
consciência?
DA – Em primeiro lugar Jung alerta que não existe
uma “receita” para se interpretar sonhos. Tem de se
conhecer a vida do analisando e procurar entender o
que os símbolos, que no seu sonho aparecem, querem
dizer, na situação existencial dele naquele momento.
O sonho tende a mostrar o que tem de ser levado em
conta, bem como o que deve ser objeto de mudança ou
incorporação à consciência do sonhador.
JH – Você costuma dizer que o sonho é do
sonhador. Como ajudar este sonhador a interpretar
seu sonho, considerando os insights que seu
Inconsciente lhe traz?
DA – Normalmente é difícil ao sonhador interpretar os
próprios sonhos, pois ele está completamente envolvido,
pois se trata de sua vida. Somente com muito treino
é possível se ter condições de interpretar os próprios
sonhos. Normalmente é preciso a colaboração do
analista para que isso possa acontecer.

JH – Espiritualmente, como podemos conceituar os
sonhos? Como identificamos um sonho espiritual?
DA – Com exceções, todo sonho será uma vivência no
mundo espiritual. Mas, é importante lembrar, que, mesmo
quando for um desdobramento consciente, o inconsciente
do sonhador introduzirá algum elemento seu. Existem
sonhos que são reflexos de situações ou eventos vividos
no mundo espiritual, e o próprio Jung mostra isso em
seus trabalhos. Podendo se identificar ou não o que seja
espiritual, é importante se fixar na mensagem que ele traz.
JH – Que relação temos entre mediunidade e sonhar
com morte e mortos?
DA – Existe uma “mediunidade onírica”, e as pesquisas
nessa área, bem como a história, demonstram isso.
Mas não necessariamente sonhar com pessoas que já
morreram é sinal de mediunidade. Tudo depende do que
está acontecendo na vida e/ou no psiquismo do sonhador.
JH – E, por último, como diferenciamos um sonho de
um desdobramento?
DA – Normalmente o desdobramento apresenta uma
condição de plena consciência do desdobrado do que está
ocorrendo, enquanto no sonho essa consciência não é tão
clara. Existirá sempre algum elemento desconexo.
Os sonhos são retratos instantâneos da vida psíquica do sonhador,
cuja lente fotográfica é ele próprio, e o material plástico é colhido do
Inconsciente. São como espelhos sensíveis da situação psicológica do
indivíduo. Eles são fonte de cura e de crise ao mesmo tempo. Curar-se
para iniciar um novo ciclo de crescimento. Crise pela necessidade de
mudança. Os sonhos são sempre mensagens simbólicas cujo conteúdo
está a serviço de um propósito evolutivo. Em cada sonho está implícita
uma ideia diretora e significativa para a vida do sonhador.
(Adenáuer Novaes, em Sonhos: mensagens da alma)
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Campanha para mobiliar
o Lar dos Idosos

Serviços oferecidos
pelo Lar de Idosos

Em nosso exemplar de julho, falamos um pouco sobre a decoração
do Lar de Idosos, no Lar Harmonia Fabiano de Cristo, projeto da
Fundação Lar Harmonia voltado a atendimento de idosos.

A Fundação Lar Harmonia - FLH, instituição sem
fins lucrativos, tem como objetivo unir esforços
em benefício da melhoria da sociedade e no seu
planejamento tinha como meta a criação de uma
unidade que buscasse atender o idoso de forma
integral em suas demandas biopsicossociais.

Por Ana Carmen Segura

Para que a área que corresponde aos 6 apartamentos a serem
futuramente habitados por esse público idoso esteja pronta para
moradia, muito se faz necessário adquirir. Por esta razão, estamos
iniciando uma campanha para aquisição de produtos, acessórios,
eletrodomésticos etc.
Na sala, local de maior convivência de nosso público, nosso projeto
contempla dois grandes sofás, duas poltronas, uma televisão, uma
pequena estante com livros e uma mesa para 10 pessoas, pois,
cada apartamento será compartilhado por 9 pessoas, que conviverão
como família.
A cozinha, lugar onde prepararão suas refeições, necessita
estar equipada com fogão de 4 bocas, geladeira, micro-ondas,
liquidificador, espremedor de frutas, sanduicheira, assadeiras,
panelas, pratos, xícaras, talheres, copos, garrafas térmicas, jarras
para suco, açucareiro, manteigueira, farinheira, potes para biscoitos
e demais mantimentos, toalhas de prato, serviços americanos
individuais, entre outros.
Para o quarto(suíte), precisaremos de 3 camas de madeira maciça
com 90cm de largura, 3 criados-mudos, 18 jogos de lençóis
(considerando 6 jogos por quarto), 18 toalhas de banho, 18 toalhas
de rosto, 18 tapetes para banheiro com ventosa, além de um armário
de 3 portas, embutido, em área definida em projeto construtivo.
A priori, estes são os principais produtos necessários para a
montagem de uma casa, mas outros podem ser sugeridos de forma
a acolher carinhosamente seus
futuros habitantes.
Quer abraçar esta causa
e ajudar a decorar os
apartamentos que compõem
esse projeto? Entre em
contato conosco (suzameri@
larharmonia.org.br | editora@
larharmonia.org.br) e venha
fazer parte deste capítulo
da história da Fundação Lar
Harmonia, lembrando que
amigos e familiares também
podem ser parceiros nesse
abraço solidário.

Layout de um apartamento
no Lar Harmonia Fabiano de Cristo

Por Suzameri Rodrigues

Assim sendo, o Lar Harmonia Fabiano de Cristo,
unidade da Fundação Lar Harmonia, foi inaugurado
em 16 de setembro de 2017, no qual temos o
funcionamento do Centro de Convivência Ildefonso
do Espírito Santo e do Centro de Reabilitação Maria
Dolores Segura.
É relevante destacar que os Centros acima citados
oferecem serviços gratuitos para idosos, com idade
igual ou superior a 65 anos e renda pessoal de até
2 salários mínimos, e que temos uma média de 342
atendimentos semanalmente.
O Centro de Convivência tem como finalidade
oferecer semanalmente uma diversificada
programação de cursos/oficinas, tais como:
Alfabetização, Alongamento, Arte e Saúde Mental,
Artesanato, Arteterapia, Auriculoacupuntura,
Biodança, Capoeira, Cinema e Envelhecimento,
Dança de Salão, Empoderamento Feminino,
Envelhecimento Ativo, Horta, Informática,
Manuseio de celular, Massoterapia, Reiki, Roda de
palavras, Toque quântico, Violão, Yoga, bem como
atendimentos médico e psicológico.
No Centro de Reabilitação, temos uma equipe
interdisciplinar formada por neurologista, ortopedista,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e
psicólogos, atendendo, preferencialmente, ao idoso
que apresente sequelas de Acidente Vascular
Cerebral (AVC), lesões e tumores cerebrais ou
medulares, Doença de Parkinson ou lesões
ortopédicas.
Atualmente temos uma frequência semanal de
200 idosos que estão sendo beneficiados com os
Projetos, já concluímos as obras do Lar de Idosos,
que irá abrigar 54 idosos em modalidade Casa-Lar
e estamos realizando o levantamento dos móveis
e eletrodomésticos necessários para mobiliar a
residência dos idosos, visando buscar colaboradores
que possam contribuir com a causa.

