Emagreça com o encantamento
cigano
Sabedoria
emagrecer

cigana

para

Os ciganos sabem como ninguém diversos encantamentos que
envolvam a natureza, ervas e plantas, e esse “Encantamento
Gitano é para ajudar a emagrecer.
Basta dizer quantos quilos que reduzir e fazer conforme
explicado.
Poderoso inclusive para mudar a sua atitude com o alimento.
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Quanto Kg quer perder?

Enviar

O horóscopo cigano em pouco difere do normal, o que muda é
nomenclatura utilizada, pois tem a ver com a simbologia,
idioma e objetos do dia a dia por eles empregado.

A quantidade de signos é a mesma, doze, de acordo com a data
de nascimento.

8 passos importantes para
emagrecer domando o apetite

Comemos mais por que temos muita
fome ou os alimentos viciam?
Aprenda a diferenciar a fome real da emocional e com 8 passos,
controle o desejo por comidas gordurosas e “tranqueiras,
aquela conhecida como “confort-food”, coxinhas, pizzas,
refrigerantes, chocolates e doces em geral.
Uma matéria super legal que vai te mostrar a visão de
especialistas e as dicas para você “dominar o seu apetite” e
viver mais saudavelmente.
Peça e receba agora, grátis em seu e-mail:
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Enviar

Talismãs são objetos que carregam pantáculos ou caracteres e
que foram consagrados de acordo com uma crença. Possuem
supostamente poderes ocultos de proteção, harmonia, energia
etc.
Os talismãs podem ser amuletos, feitos com objetos naturais
(pedaço de osso, espinha de peixe, uma pena etc.); talismãs
propriamente dito, que, mesmo composto com um objeto natural,
tem em sua composição algum elemento artificial; e pantáculo,
que é a forma mais elaborada do taismã e caracteriza-se por
seu aspecto ativo. Ou seja, diferentemente do amuleto e do
talismã, mais utilizados para uma suposta proteção, o
pantáculo é supostamente um emissor fluídico que irradia
forças mágicas e age conforme as forças do Cosmos.

O talismã também pode supostamente representar um papel
maléfico, já que segundo algumas religiões e crendices
populares os supostos meios mágicos tanto podem ajudar como
prejudicar.
Há também os teraphim e os filactérios. Estes são constituídos
por pequenos pedaços de pergaminho onde são transcritas
passagens das Escrituras, geralmente depositados em duas
caixinhas e presos ao corpo na cabeça e no braço esquerdo.[1]
Os primeiros são uma espécie de pantáculos de supostas
adivinhações e proteção mágica.
A palavra talismã, tem conotações de magia, mas muito antes de
atingir essas conotações tinha outro significado: “completar”.
Do grego télesma, que significa completude.

Ou seja, um talismã é qualquer coisa ou ideia que completa a
outra por inteira.
No dicionário Aurélio aparece apenas o significado da palavra
atual, de um objeto com poderes de magia. Porém mostra que tem
origem dessa mesma palavra grega.(Fonte Wikipédia)

Dieta dos grãos, alimente-se
com pouco, sem fome.
Os grãos saciam muito, e essa pode ser a grande arma de quem
quer emagrecer e ganhar saúde sem passar fome. Os grãos como
milho, cevada, trigo, arroz, aveia, soja, quinoa quando
consumidos diariamente agem diretamente numa substância
chamada “adiponectina”, que diminui o tamanho das células
gordurosas do abdômem…eita coisa boa, elas secam gordura da
barriga.
Então, que tal experimentar uma mudança na sua alimentação por
4 semanas, não passar fome, emagrecer e melhorar a sua saúde?
Que tal então um super cardápio completo com 1300 calorias
balanceadas para você ter todo esse sucesso?
A Saudável dieta dos grãos
Esta é uma excelente opção para quem quer perder peso e
aumentar a saúde!
A dieta dos grãos integrais é a coqueluche do momento. Além de
ser considerada pelos especialistas a melhor opção para quem
deseja emagrecer rapidinho e de forma saudável, dá uma bela
murchada no abdômen, porque estimula o funcionamento do
intestino. Resumo da ópera: você pode investir nos biquínis de
lacinho e nos tops de cintura marcada sem medo de ser feliz! O
efeito “barriga pra dentro” é possível graças ao consumo
diário de milho, cevada, trigo, arroz, aveia, soja, quinoa…
Esses grãos agem diretamente numa substância chamada
adiponectina, que diminui o tamanho das células gordurosas do
abdomên. Quer notícia melhor?
Fome Zero
Outra

vantagem

de

seguir

essa

dieta

é

que

ela

sacia

rapidamente. “Os grãos geralmente contêm mais fibras do que as
farinhas refinadas, o que diminui os níveis de insulina no
sangue, hormônio que aumenta a fome”, comentam os médicos
Darwin Deen e Lisa Hark, autores do recém-lançado livro A
Dieta Milagrosa dos Grãos (Editora Publifolha). Como é preciso
mais tempo de mastigação para digerir esses pequenos notáveis,
isso dá a sensação de saciedade num piscar de olhos. E mais:
“A casca dos grãos também é riquíssima em fibras, que faz o
nosso organismo funcionar melhor”, garante a nutricionista
Cynthia Antonaccio, da Equilibrium Consultoria em Nutrição e
Bem-Estar (SP). Resultado? Barriga negativa!
CARDÁPIO
Chegou a hora de se jogar na dieta, elaborada por Cynthia
Antonaccio, que soma 1.300 calorias diárias e ainda permite
“um pecadinho” por dia (só não vale enfiar o pé na jaca em
todas as refeições – é só em uma, ok?). Depois que você
emagrecer tudo o que precisa, a dica é continuar consumindo de
três a seis porções de grão diariamente para garantir
benefícios à sua saúde e manter o peso. Acha complicado? A
nutricionista garante que não. “No final você verá que é fácil
incluí-los na sua alimentação”, acredita.
Café da manhã (200 calorias)
opção 1
1 fatia de pão 100% integral light + 1 col. (sopa) de queijo
cottage + 1 fatia de peito de peru + 1 copo (200 ml) de suco
de melão light
opção 2
1 xíc. (chá) de cereal matinal com grãos integrais + 1 xíc.
(chá) de leite desnatado ou de soja + 4 morangos picados
opção 3
½ mamão papaia + 1 col. (sopa) de aveia em flocos + 1 pote de
iogurte light com fibras

opção 4
1 xíc. (chá) de salada de frutas + 1 pote de iogurte light com
1 col. (sobrem.) de um mix de sementes de linhaça, aveia em
flocos e gérmen de trigo
opção 5
1 copo (200 ml) de vitamina feita com ½ mamão papaia + ½ manga
+ 1 copo (200 ml) de leite desnatado ou de soja + 1 col.
(sopa) de aveia em flocos + 1 col. (sopa) de mix de sementes
de linhaça, aveia e gérmen de trigo. Bata todos os
ingredientes no liquidificador e beba em seguida.
opção 6
2 minipães de queijo
Lanche da manhã (100 calorias)
opção 1
1 pote de iogurte light + 1 col. (sopa) de aveia em flocos + 4
morangos médios
opção 2
1 pêssego com casca
opção 3
1 col. (sopa) de grãos de soja crocantes na forma de
salgadinho + 1 copo de suco de soja sabor laranja light
opção 4
5 damascos secos
opção 5
1 barra de cereal com grão 100% integral
opção 6
1 fatia de bolo sem recheio
Almoço (450 calorias)
opção 1

1 filé médio de frango grelhado + 3 col. (sopa) de arroz
integral + 2 col. (sopa) de feijão + 1 prato (sobrem.) de
salada de vegetais ralados (cenoura, broto de feijão, repolho
roxo e pimentão) temperada com 1 col. (café) de molho light e
1 col. (sobrem.) de mix de sementes (gergelim, aveia em
flocos, gérmen de trigo, linhaça e castanha-de-caju picada) +
1 copo (200 ml) de suco de goiaba light + 1 fatia média de
abacaxi
opção 2
2 almôndegas de carne + 1 xíc. (chá) de batata sauté + 1 col.
(sopa) de lentilha + 1 prato (sobrem.) de salada de grãos de
soja + 1 copo (200 ml) de suco de morango light + 1 laranja
opção 3
1 fatia média de rocambole de picadinho de carne + 1 batata
média assada com casca + 1 xíc. (chá) de legumes refogados no
próprio caldo (sem óleo) + 1 copo (200 ml) de suco de uva
light + 1 pêra
opção 4
1 filé de peixe grelhado + 3 col. (sopa) de arroz integral + 1
xíc. (chá) de legumes refogados no próprio caldo (sem óleo) +
1 copo (200 ml) de suco de limão light + 1 pote pequeno de
gelatina light
opção 5
1 hambúrguer de soja + 1 batata pequena assada com casca + 1
prato (sobrem.) de salada verde (rúcula e alface) com vegetais
ralados (cenoura e broto de feijão), temperada com 1 col.
(café) de molho light e 1 col. (sobrem.) de mix de sementes
(gergelim, aveia em flocos, gérmen de trigo, linhaça e
castanha-de-caju picada) + 1 copo (200 ml) de suco de maracujá
light + 1 pêssego
opção 6
1 quadrado de lasanha + 1 prato (sobrem.) de salada feita com
1 col. (sopa) de grão-de-bico, 1 de milho e 1 de ervilha.

Tempere com um fio de azeite

Lanche da tarde (150 calorias)
opção 1
1 fatia de pão 100% integral light + 1 col. (sopa) de geléia
diet + 1 xícara de café sem açúcar ou com adoçante a gosto
opção 2
1 barra de cereal com grãos 100% integral
opção 3
1 xíc. (chá) de salada de frutas com 1 col. (sobrem.) de mix
de sementes (gergelim, aveia em flocos, gérmen de trigo,
linhaça e castanha-de-caju picada)
opção 4
1 xícara de chá sem açúcar ou com adoçante + 2 torradas de pão
100% integral light + 1 col. (café) de margarina rica em ômega
3 e 6
opção 5
1 fatia de pão 100% integral light levada ao forno com ½
tomate cortado em cubinhos, 1 pitada de manjericão, 1 fio de
azeite e 1 pitada de sal + 1 copo (200 ml) de chá diet gelado
opção 6
1 picolé de chocolate
Jantar (400 calorias)
opção 1
1 quadrado pequeno de torta light de fibras (veja na página ao
lado) + 1 prato (sobrem.) de salada de folhas verdes com ½
tomate cortado em cubinhos + 3 col. (sopa) de salada de feijão
branco com vinagrete
opção 2
1 prato (sopa) de sopão de legumes acrescida de 1 xíc. (café)

de frango desfiado e 1 col. (sopa) de quinoa em flocos
opção 3
Omelete preparada com 1 gema, 3 claras, 2 fatias de peito de
peru, 1 fatia de queijo e 1 xic. (chá) de brócolis + 1 prato
(sobrem.) de salada de folhas com 3 col. (sopa) de trigo em
grão cozido, 4 tomates-cereja e 1 col. (café) de molho de
mostarda
opção 4
1 tomate assado
(sopa) de aveia
prato (sobrem.)
col. (sopa) de
light

recheado com carne moída e coberto
e 1 col. (sopa) de mussarela light
de salada com repolho roxo, cenoura
grão-de-bico com 1 col. (café) de

com 1 col.
ralada + 1
ralada e 2
molho rosé

opção 5
1 sanduíche de pão 100% integral light com recheio de patê de
atum, preparado com 1 col. (sopa) de atum, 1 col. (sopa) de
maionese light, 1 col. (café) de salsão picado e 1 col. (sopa)
de cenoura ralada
opção 6
1 fatia de pizza de milho + 1 fatia de pizza de rúcula ou
berinjela, sem borda
conheça alguns alimentos que fazem parte da nossa dieta:
1 xíc. de café sem açúcar: 2 cal.
1 morango: 3 cal.
1 damasco seco: 18 cal.
1 copo (200 ml) de suco de maracujá light: 20 cal.
1 col. (sopa) de queijo cottage: 21 cal.
1 col. (sopa) de arroz integral: 22 cal.
1 col. (sopa) de margarina light: 24 cal.

1 col. (sopa) de maionese light: 33 cal.
1 fatia de abacaxi: 39 cal.
1 pêssego: 48 cal.
1 laranja: 50 cal.
1 fatia de pão 100% integral light: 50 cal.
1 col. (sopa) de aveia em flocos: 50 cal.
1/2 mamão papaia: 58 cal.
1 copo (200 ml) de leite desnatado: 72 cal.
1 col. (sopa) de grão-de-bico: 73 cal.
1 pote de iogurte desnatado ou light: 84 cal.
1 filé (médio) de frango grelhado: 101 cal.
1 xíc. (chá) de cereal matinal: 140 cal.
1 fatia (50g) de bolo sem recheio: 170 cal.
—
Este email foi enviado via formulário de contato em Meu anjo
http://www.meuanjo.com.br
Claro
que

citei

a

fonte

(http://www.dinoblog.com.br/2010/04/05/dieta-da-segunda-dietamagica-dos-graos-perca-4-kg-em-um-mes/)
Como fazer uma Pasta de Amendoim Caseira
2 xícaras de amendoim torrado e sem pele (300g)
1 colher (sopa) de óleo de amendoim
1/2 colher (chá) de sal (omita o sal se usar amendoins
salgados)
1 colher (sopa) de açúcar (coloquei por minha conta!)
No processador de alimentos, usando a lâmina de metal,
processe os ingredientes sem parar durante 2 ou 3 minutos. Os

amendoins moídos formarão uma bola, que desaparecerá
lentamente. Continue processando até obter a consistência
desejada. Se necessário, desligue o aparelho e limpe as
laterais do recipiente com uma espátula.

Para fazer pasta de amendoim crocante misture 1/2 xícara de
amendoins torrados picados quando terminar de processar.
Guarde na geladeira, em um recipiente bem fechado. O óleo pode
subir para a superfície. Se isso acontecer, misture antes de
usar.
Rende 1 xícara de pasta de amendoim cremosa ou 1 1/2 xícara de
pasta de amendoim crocante.

Sucos que detonam a gordura
localizada
Sucos que alimentam, refrescam e
emagrecem!
Aproveite este calorão e emagreça com sucos poderosos!
Fala sério, com esse calor fica difícil comer coisas
gordurosas, pesadas…e isso é fácil de comprovar…se você está
ai no meio do dia, debaixo de um sol forte, pense, imagine-se
comendo uma feijoada com quilos de carne gordurosa. Agora
imagine-se tomando um suco bem geladinho ou uma água de coco
bem docinha…
Imaginou? Sentiu a diferença.

Então, lá vem a minha proposta: que tal aproveitar esse calor
e reduzir medidas e turbinar a sua saúde com Sucos Poderosos
que saciam e ajudam no processo de Emagrecimento.
Se você se habituar um dos sucos propostos todos os dias antes
das principais refeições, vai derrubar uns 4 Kg no mínimo no
mês (se você estiver acima do peso é claro).
Peça as receitas do sucos poderosos e emagrecedores, escolha
um ou varie com todos e bom proveito!
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Enviar

Que tal uma sopa deliciosa e poderosa?
Sopa de mandioquinha
Ingredientes
• 500 g de mandioquinha sem casca
• 1 litro de água
• 2 dentes de alho picados
• 1 col. (sobremesa) de margarina light
• Sal
• Azeite de oliva extravirgem
• Cebolinha picada
Modo de fazer
Cozinhe a mandioquinha com a água na panela de pressão (mais
ou menos 15 minutos) e bata no liquidificador até ficar um
creme homogêneo. À parte, refogue o alho na margarina.
Acrescente a sopa, acerte o sal e, na hora de servir, regue
com um fio de azeite e salpique cebolinha.

Rende: 4 porções
Calorias por porção:155* (Fonte Revista Boa Forma Abril)

Berinjela à moda japonesa
Ingredientes
• 3 berinjelas com casca, cortadas em pedaços grandes
• 1 col. (sopa) de óleo de canola
• 2 dentes de alho picados
• 2 col. (chá) de açúcar cristal
• 6 col. (chá) de molho de soja
Modo de fazer
Em uma frigideira, refogue as berinjelas no óleo até ficarem
bem moles. Reserve. Em outra panela, doure o alho, junte o
açúcar e o molho de soja. Deixe ferver, mexendo sempre, até
ganhar consistência de calda. Por fim, adicione a berinjela,
misture bem e refogue por 3 minutos.
Rende: 4 porções
Calorias por porção: 78 *

Dieta
termogênica
funciona!

que

Dê uma acelerada na queima das
gorduras com uma receita simples.
Depois da fantástica receita da Dieta do suco de tomates, você
vai conhecer a Dieta Termogênica com gengibre e limão.
Mesmo sem fazer grandes mudanças alimentares, você vai sentir
uma diferença enorme nas roupas que vão ficar folgadas nas
primeiras 2 semanas.
Experimente esse sabor ácido e termogênico do limão e do
Gengibre e queime as gordurinhas extras.
Peça agora, grátis no seu e-mail:
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Enviar

Simpatia é uma forma de magia ou feitiçaria básica,
extremamente ligada ao povo, normalmente de origem campesina e
geração empírica. As simpatias são formadas da mesma
substância da superstição e está intimamente ligada a esta.
Causa-conseqüência

O termo deriva de “simpático”, no sentido de “semelhante”, e
baseia-se na idéia primitiva de causa/conseqüência não

necessariamente interligadas de forma racional. Ou seja, se um
fato A antecedeu um fato B então A torna-se a causa de B,
mesmo que não haja qualquer conexão entre A e B. Por exemplo,
se uma pessoa entrava em um bosque com o sol a pino e sofria
um acidente e isso ocorresse mais de uma vez, surgia a
superstição de que era perigoso entrar naquele bosque com o
sol a pino. Mas se algumas pessoas entravam no bosque com o
sol a pino e por acaso estavam utilizando uma peça de roupa
vermelha, surgia a simpatia de colocar um pano ou outra peça
vermelha nas pessoas que teriam de entrar no bosque naquela
hora, isso com o propósito de proteção.

