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Vida Porã é uma organização que surgiu da necessidade de desenvolver ações se-
guras e eficientes para a melhoria da qualidade da saúde integral através da Naturolo-
gia.

O nome Vida Porã vem da união da palavra "Vida", que simboliza saúde, bem-
estar, o que é vivo, o que tem luz, o novo, e da palavra "Porã", que vem do guarani e 
que traz o significado da beleza com uma abordagem holística e sagrada, considerando 
o belo que habita o interior e o exterior, a beleza essencial de cada manifestação. Atra-
vés desse termo, entende-se também a relação entre beleza e bem-estar. Para se estar 
belo é necessário estar-se bem por inteiro, ampliando desta forma, o conceito de bele-
za puramente estética.

APRESENTAÇÃO

Temos como missão oferecer, por meio da 
educação, atividades que favoreçam 

ações em benefício da vida.

~ Vida Porã
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AUTOR Graduado em Naturologia Aplicada, especialis-
ta em Terapia Corporal Reichiana e DMP 
(Deep Memory Process). 

Realiza os atendimentos de naturologia basea-
do nos fundamentos da terapia corporal e em 
conjuto com sessões de regressão (DMP). 

Atua com educação ambiental através de horta 
escolar e ministra palestras e cursos nas áreas 
de ecologia, sustentabilidade, consumo consci-
ente, terapias naturais, alimentação orgânica e 
integral. 

Trabalhou em projetos de revitalização medici-
nal e trofológica do povo Mbyá Guarani atra-
vés do Programa Revitalizando Culturas e utili-
za em seus trabalhos elementos da visão holísti-
ca Guarani.

Régis Furquim Scaggiante

Naturólogo
Terapêuta Corporal Reichiano
Terapeuta em DMP

regis@vidapora.com.br
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Quantas vezes nos sentimos apáticos, sem força para buscar objetivos ou mesmo sem 
ter clareza de quais são nossos verdadeiros objetivos? 

Quantas vezes uma sensação de insatisfação domina o corpo e a mente fica atormenta-
da por pensamentos que, ao invés de conduzir-nos à realização, desfocam nossa aten-
ção e nos sobrecarregam com um incompreensível peso imaterial.

INTRODUÇÃO
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SOBRE O CONTEÚDO 
DESTE MATERIAL

Os estados depressivos podem 
possuir muitas raízes, entre elas 
memórias e sentimentos 
profundos que podem vir à 
consciência em qualquer 
momento da vida, inclusive 
durante a realização dos 
exercícios aqui propostos.

Como este material 
deve ser utilizado?
Deverá ser utilizado como guia 
para realização de práticas 
simples que têm como objetivo 
principal ampliar o contato 
consigo mesmo e com a vida, 
facilitando a mudança necessária 
para desfrutar do prazer, ter mais 
motivação e alegria.

Este material não deve ser usado 
como forma de tratamento 
exclusiva de estados depressivos, 
falta de motivação, apatia e muito 
menos depressão. 

Os princípios que fundamentam a utilização das práticas apresentadas aqui são 
baseados em conhecimentos e experiências adquiridos nas áreas de Naturologia, 
Terapia Corporal Reichiana e Processo de Memória Profunda.



POSSÍVEIS FATORES 
ASSOCIADOS AOS 

ESTADOS DEPRESSIVOS

1. Essas sensações estão muitas 
vezes associadas a contrações 
musculares involuntárias que 
restringem o livre fluxo de energia 
e a pulsação da vida em nosso 
organismo.

2. Outra causa dos estados 
depressivos e apáticos é a falta de 
consciência no momento presente. 
Quando ficamos presos ao futuro, 
prevalecem estados ansiosos, ao 
passo que quando permanecemos 
fixos ao passado estabelecem-se os 
estados depressivos.

3. O excesso de pensamentos é um 
sinal de desequilíbrio funcional no 
qual as funções normalmente 
ausentes estão relacionadas ao 
corpo e à ação. Retomando e 
estimulando tais funções ausentes, 
o equilíbrio é favorecido e o 
excesso de pensamentos tende a 
diminuir. Desta forma, mais 
energia torna-se disponível para o 
prazer e a alegria.

A depressão pode ser avaliada a partir de muitos pontos de vista. Para entender o 
funcionamento das práticas apresentadas é preciso considerar alguns aspectos 
importantes e frequentemente envolvidos com os estados depressivos e apáticos.



TERAPIAS
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A seguir você verá algumas formas de estimular a vitalidade do corpo, liberar sua 
expressão criativa e manter-se mais consciente do momento presente de forma 
prática, rápida e com recursos bastante simples e eficazes. Realize tais práticas 
diariamente durante um período de 15 dias. Como consequência, poderá desfrutar de mais 
prazer e disposição para a vida.
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AUTORIZAR-SE AO DESCANSO E AO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

1

A falta de disposição e energia impedem o movimento criativo e fazem surgir 
grande dificuldade para sair de casa, se mover e realizar atividades. No entanto, tal 
estado não significa descanso profundo. Muitas vezes a inércia devida à falta de ener-
gia é acompanhada de culpa por não ser capaz de agir de forma diferente. 

Neste caso o corpo fica imóvel, mas os pensamentos não param, deixando um 
cansaço mental que consome a vitalidade do organismo.

A proposta desta atividade é autorizar-se ao descanso e acolher aquela parte 
sua que é desagradável de reconhecer. Aceite seu momento de recolhimento e 
procure realmente descansar com entrega. Procure flexibilizar sua parte auto-e-
xigente e aliviar os sentimentos de culpa.

Esta prática pode ser realizada várias vezes durante seu tratamento. Não lute 
contra seu estado, convide-o para seu time e utilize-o para ganhar a força necessária 
para a mudança que deseja realizar.

Tempo total da aplicação: O tempo que for necessário para sentir seu corpo 
descansado sem sentimentos de culpa.
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Fonte: http://www.equipemultivendas.com.br

FAÇA REFLEXOLOGIA NOS PÉS2

Massageie seus próprios pés durante 1 minuto cada um. Aperte-o com cuida-
do, porém com firmeza. Explore com o toque o meio dos dedos, o dorso do pé, a 
planta e faça movimentos de rotação de todas as articulações. Se sentir algum ponto 
dolorido, massageie-o respirando profundamente até que a dor seja aliviada.

Em seguida, estimule alguns pontos específico durante mais 1 minuto em cada 
pé. Com o polegar, massageie pontos localizados no calcanhar e ao redor (principal-
mente parte interna), maléolo, tendão de Aquiles e base do dedo polegar.

Estes pontos estão relacionados a órgãos do baixo ventre associados ao prazer 
e à fonte de energia vital do organismo.

Tempo total da aplicação: 4 min
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BANHO VITAL3

O Banho Vital consiste em imergir os pés em água quente e esfregar simulta-
neamente uma toalha gelada no sentido horário na região abdominal duran-
te 15 min.

*A temperatura da água quente deve ser suficiente para que você sinta seu cor-
po todo relaxado e ao mesmo tempo consiga permanecer com os pés confortavelmen-
te mergulhados.

*A temperatura da toalha deve ser o mais gelada possível. Coloque uma forma 
de gelo em uma vasilha de água, aguarde parte do gelo derreter e a temperatura se 
estabilizar um pouco. Umedeça a toalha nesta água, torça para retirar o excesso e rea-
lize a aplicação descrita acima.

Quando a toalha esquentar com a temperatura do corpo, molhe-a novamen-
te e repita o procedimento quantas vezes forem necessárias.

Esta prática estimula a região abdominal e todo o metabolismo do organismo 
trazendo disposição e vitalidade.

Tempo total da aplicação: 15 min
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TOME BANHO DE SOL4

Nada melhor para ganhar energia do que absorvê-la direto de nossa principal 
fonte. 

Deite-se tranquilamente com o mínimo de roupas possível, Procure um local 
onde você possa expor partes do seu corpo que raramente recebem os 
raios de sol diretamente como genitais, seios e língua.

O calor e os raios solares em contato com a pele vitalizam o organismo. A per-
cepção visual da luz solar também estimula a produção de hormônios essenciais 
para a saúde.

Lembre-se de evitar o sol intenso do meio do dia e aproveitar o sol da manhã 
ou do final da tarde.

Tempo total da aplicação: 15 min
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BEBA ÁGUA SOLARIZADA LARANJA E AZUL5

Encha duas garrafas ou potes de vidro limpos e transparentes com água mine-
ral. Envolva um deles com papel celofane laranja, o outro com papel celofane azul e 
coloque-os ao sol durante 30 min. Para o procedimento, utilize o sol da manhã, até 
as 10h.

Beba a água solarizada laranja durante o dia em pequenos goles. Além do 
efeito hidratante da água, que beneficiará todo o funcionamento do organismo, a fre-
quência de cor laranja impregnada na água estimula a vitalidade e o movimento ener-
gético.

Ao anoitecer, passe a beber a água solarizada azul, também em pequenos go-
les, até a hora de dormir. A frequência de cor azul impregnada na água ajudará o or-
ganismo a se entregar para o sono profundo, que é fundamental para vitalização e 
disposição.

Se possível, prepare sua água a cada manhã.

Tempo total da aplicação: 30 min
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FAÇA MASSAGEM NOS INTESTINOS6

Massageie seu abdome durante 10 minutos através de movimentos de pressão 
com os dedos no sentido horário. O toque deve ser feito em toda a extensão dos in-
testinos, com pressão suficiente para que possa sentir com clareza as sensações inter-
nas nesta região. 

Em casos de percepção de regiões doloridas, tenha um pouco mais de cautela ao 
tocá-las, mas não deixe de massageá-las. É possível também escutar ruídos hidroaére-
os, neste caso, prossiga o procedimento tranquilamente, atento às suas sensações.

Os movimentos feitos em sentido horário favorecem o funcionamento do intesti-
no e a descarga do material tóxico ali retido. Por ser uma região com muita irrigação 
sanguínea, tais estímulos causam uma reação em todo o organismo, desencadeando 
uma melhor absorção de nutrientes, melhora na circulação sanguínea, fa-
vorecimento dos mecanismos de eliminação e desintoxicação.

Tempo total da aplicação: 10 min
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TOME UMA DUCHA DE ÁGUA FRIA 
DEPOIS DO BANHO QUENTE

7

Termine o banho quente com uma ducha fria. Inicialmente pode parecer des-
confortável, mas encare como um movimento que o ajudará muito a mudar um pa-
drão interno que você não deseja mais. 

Deixe a água fria escorrer por todas as partes de seu corpo e sinta a rea-
ção a este estímulo. Perceba que em pouco tempo a sensação de frio muda e, ao desli-
gar o chuveiro, é possível perceber o corpo mais estimulado e vivo.

Os mecanismos fisiológicos de auto-regulação térmica sāo ativados e toda circu-
lação sanguínea se altera, causando uma grande estimulação no corpo e despertando 
a vitalidade.

Tempo do banho quente: mínimo 2 min
Tempo do banho frio: 30 seg
Tempo total da aplicação: 2 min e 30 seg
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MOVIMENTE SUAS ARTICULAÇÕES8

Durante 5 minutos, coloque uma música agradável e prazerosa. Dê prefe-
rência a uma que faça sentido para você, porém, caso não encontre nenhuma música 
agradável, coloque qualquer uma.

Mova seu corpo, focando a atenção em cada uma de suas articulações. 
Faça movimentos circulares e explore a flexibilidade e a amplitude de cada 
articulação, dos dedos do pé ao maxilar, passando por tornozelos, joelhos, quadris, 
ombros, cotovelos, mãos e pescoço.

Movimentar as articulações o ajudará a olhar para as situações e para sua pró-
pria realidade com mais flexibilidade, favorecendo o reconhecimento de novas 
possibilidades na vida.

Tempo total da aplicação: 5 min
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EXPRESSE SUA ARTE9

Em uma folha em branco crie sua arte. Pode ser desenho objetivo ou sub-
jetivo com qualquer material, lápis, pincel, giz etc. O importante é que seja sua pró-
pria criação. Esqueça os julgamentos acerca da estética, crie! Dê a si próprio a liber-
dade de expressão como ela pode se manifestar no exato momento da criação.

Estados depressivos e apáticos estão associados basicamente a movimen-
tos de contração energética. Já os estados de prazer e bem-estar estão basi-
camente associados a movimentos de expansão. 

Permitir a livre expressão através de um desenho ajuda a trazer consciência de 
como permitir que a energia criativa possa se manifestar, favorecendo os estados de 
prazer e liberdade.

Não se prenda aos detalhes. Crie e preencha o seu desenho com cores. Use seu 
breve tempo de 5 minutos para colorir o máximo possível e expressar-se da forma 
mais criativa que for capaz.

Tempo de aplicação: 5 min
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DEDIQUE-SE A CUIDAR DE UMA PLANTA10

Escolha uma planta. Pode ser uma que você já tenha em sua casa ou pode ser 
uma plantada especialmente para isso. Dedique-se ao cuidado dela durante 3 min 
por dia. Troque seu vaso, sua terra, sem sobrecarregá-la com estímulos. 

O maior objetivo desta prática é despertar sua sensibilidade aos movimentos su-
tis da vida. Assim que perceber sua nova amiga confortável em seu local, experimen-
te simplesmente usar este tempo para estabelecer contato com ela. Perceba como é 
sua vida. O que você sente diante dela. Experimente entrar em contato com a vida 
que circula naquele ser e como você interage com ela.  Converse, transmita pensa-
mentos, sentimentos, anseios… adote uma postura de disponibilidade diante dela e 
fique atento às suas reações internas. 

É um exercício simples, mas que pode despertar profundas sensações quando 
praticado com entrega e presença.

Tempo de aplicação: 3 min



Todas as práticas descritas neste material são simples e podem ser realizadas dedicando a elas 
pouco tempo de seu dia. Para melhor aproveitamento, procure intercalar a aplicação das práti-
cas. Por exemplo, enquanto sua água recebe o sol da manhã, você aproveita para cuidar de sua 
planta e fazer o contato com ela. Ou, durante seu banho de sol, você massageia seus pés e intes-
tinos.

Para que um tratamento seja completo, indicamos que sejam observados e trabalhados todos 
os aspectos presentes no complexo que envolve um sintoma. Isso significa que um sintoma que 
se apresenta como tristeza ou apatia pode estar associado a questões físicas, memórias, pensa-
mentos, contexto social e uma infinidade de fatores que influenciam o ser humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
4

17



18

CUIDADOS 
TERAPÊUTICOS

∏

As práticas descritas neste material 
estimulam a reação do organismo para 
que possa superar por si só os limites 
que o detêm nestes desagradáveis 
estados. 

Apesar de todas as práticas terem seus 
efeitos terapêuticos, os resultados são 
conquistados pela dedicação pessoal 
que em alguns casos precisa ser 
associada à ajuda terapêutica, a qual 
auxiliará o contato profundo com suas 
próprias dificuldades e oferecerá 
ferramentas para que você possa lidar 
de novas formas com as situações em 
sua vida.

Em casos de depressão ou outros 
estados mais graves é importante 
também o acompanhamento médico 


