
 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2014 

EDIÇÃO 70
 

REFLEXÃO I 

Deslaçar-se do 

pecado 

Libertar-se nas 

correntes do amor 

Ciranda até o sol 

se por. 

 

Imersão cristalina 

Consciência 

margarida 

Iluminação; destino 

coração 

Purificação. 

 

 

Texto e desenho: Silvia  

  

Por  Edilberto   
 

PIADA 

A loira caminhava pela rua XV 

Ao avistar uma loja muito bonita entrou e ao 

observar um objeto estranho perguntou ao 

vendedor, 

O que é isto? 

Ele responde. 

Isto é uma garrafa térmica. 

Ela pergunta. 

E para que serve? 

O vendedor responde. 

Se você colocar algo quente ele permanece quente 

e se colocar algo frio ele permanece frio. 

Ela intrigada com o produto resolve comprar a 

garrafa térmica. 

No outro dia toda faceira foi ao trabalho levando 

sua garrafa térmica, e ao chegar no serviço coloca 

a garrafa térmica em cima de sua mesa toda faceira 

e todos os funcionários perguntam ao mesmo 

tempo o que era aquilo. 

 

Então a loira responde: 

Vocês não sabem o que é isto? É uma garrafa 

térmica, se colocarmos algo quente nela ela 

conserva quente e se colocarmos algo frio ela 

conserva frio, por isto como agora de manhã está 

meio frio. Para agradar o patrão fiz um café bem 

quentinho! Caso a tarde esquente fiz um suco de 

laranja bem geladinho para que ele possa se 

refrescar. 

  Por  Edilberto    
 

CULINÁRIA 

“Pavê Burguês de Chocolate” 

  

1 pcte. bolacha champagne 

1 barra de chocolate ao leite 

1 lata de creme de leite 

1 lata de leite condensado 

2 vezes a mesma medida de leite 

3 gemas 

1 colher de sopa de amido de milho (maizena) 

1 cacho de uva Itália ou morangos inteiros 

Leite – achocolatado em pó 

 

Creme – Misture a lata de leite condensado e 2 

latas de leite, as 3 gemas e a colher de amido de 

milho. Cozinhe em fogo brando. 

 

Montagem:  

1) Molhe a bolacha em um chocolate em pó 

bem forte e forre a forma. 

2) Coloque o creme em cima das bolachas 

umedecidas. 

3) Corte as uvas ao meio, tire as sementes e 

distribua-as ao seu gosto sobre o creme. Se 

utilizar morangos, coloque-os inteiros, pois 

se os cortar soltam muito líquido. 

4) Derreta a barra de chocolate e misture uma 

lata de creme de leite sem soro e cubra as 

uvas. 

Coloca para gelar e pode servir. Esta receita 

minha esposa faz e fica uma delícia. Faça você 

também!! Eu aprovo!! 

  Por  Edilberto   
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 O aproveitamento do tratamento é uma 

coisa subjetiva que oscila da esfera profícuo 

ou angustiante. Portanto ela será proveitosa 

se o paciente se conscientizar e aceitar o 

tratamento. Por outro lado, será angustiante 

ou até mesmo coercitivo se a arrogância e a 

prepotência potencializar sua contrariedade 

em aceitar sua patologia. 

     Luiz Alberto 

 

 O aproveitamento do tratamento depende 

de cada um de nós, pois muitas vezes 

pensamos que, estando no Hospital Integral 

não podendo sair para a rua estamos em 

uma prisão. Porém não refletimos que isto é 

para o nosso bem; para nos tirar das más 

companhias, daqueles que vivem no álcool, 

drogas, etc. Queremos a liberdade de ir e vir 

achando que esta é a verdadeira liberdade, 

porém esquecemos que muitas vezes esta é 

a verdadeira prisão, que nos causa muitos 

males, nos matando aos poucos e muitas 

vezes muito rápido, vamos refletir com muito 

cuidado sobre isto, pois nossa vida depende 

desta reflexão!!! 

Edilberto 

 

 Boas novas aos que ficam. Diamantes 

perante aos meus olhos. Desejo de 

melhoras a todos. Sinceros votos. 

Ana Paula 

 

 Aceitei meu tratamento com carinho e foi 

muito bom para mim. Mudei muitas idéias 

que eu não tinha. 

Rosilda 

 

 

  Por  Edilberto   
 

 

 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

Os desenhos a seguir foram feitos pela paciente Angela. 

 

 
 

O desenho acima tem como tema: PARDAIS. Ele foi 
elaborado e criado a partir de um trabalho desenvolvido 
com uma Obra de Helena Kolody, um Haicai intitulado 
CROMO. 

“No silencio luminoso da tarde, as árvores desfolham-se 
em pardais” Livro: Alegria de Viver. Edição Comemorativa 90 
anos. 

 

O desenho acima chama-se SONHO AZUL, que tem 
composição com elementos (fadas e gnomos) mostrando 
a sutileza da capacidade de termos lugares encantados 
e lindos, onde podemos sonhar em todas as cores onde 
nossa imaginação possa voar e se deslumbrar. 

Por  Angela   
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ARTE DA EDIÇÃO 

Em busca do equilíbrio, juntando os pedaços do meu 

eu..., atravessando barreiras até resgatar minha 

essência; o colorido da vida. 

 
 

Texto e mandala por Raimunda   

REFLEXÃO II 

O pensamento pode ser a chave que nos 
aprisiona. Da mesma forma, pode ser a chave que 
nos liberta. 

  Por  Raimunda   

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

04/02 – Alex 
07/02 – Adriano  
08/02 – Zilene Souza (cozinheira) 
14/02 – Luciana C. Samila (aux. Farmácia) 
22/02 – Ana Carolina Guedes 
22/02 – Flavio 
26/02 – Denise Gonçalves Beralchi 
26/02 - Edilberto 
 

 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

No último dia 14 tivemos na atividade: Seminário de 

Paciente para Paciente o Tema: Acumuladores, trazido 

por Raimunda. 

Esta atividade foi muito enriquecedora onde vários 

pacientes se identificaram e puderam olhar para o seu 

EU interior. 

 
“Na tentativa de juntar mais pedaços e me reencontrar, 

passei por uma fase difícil e quase incompreensível. 
Digo quase, porque no final consegui compreender o 

significado daquela busca angustiante. 
Eu que nunca tive o hábito de valorizar e adquirir coisas 
comecei a juntar muitas coisas, tudo, desde materiais 

para artesanato, móveis sem utilidade, roupas e 
calçados que jamais seriam usados:  garrafas, tampas, 

caixotes de madeira, tecidos, etc. 
Durante alguns meses fiz isso de forma compulsiva. A 

casa estava um caos, tão desorganizada quanto os 
meus pensamentos e sentimentos. 

Um dia apareceu na televisão uma reportagem sobre 
acumuladores. Assisti, não comentei com ninguém, 
apenas refleti e percebi que havia algo de errado 

comigo, em relação a necessidade de juntar coisas. 
Aos poucos e sozinha fui me preparando para dar o 

primeiro passo para mudar a situação. Não foi fácil me 
desfazer de tudo aquilo, porque organizar a casa, tirar o 
lixo e dar uma direção certa ao que era aproveitável e 

bonito, foi muito dolorido e difícil. Toda aquela 
desorganização era o meu EU interior.” 

 

 
Não espere chegar neste ponto procure ajuda de 

profissionais para se libertar do que te aprisiona!! 

 

Por Raimunda   
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POEMA DO AMIGO 

“Escuta, meus amigos: 
A qualquer hora em que chegares, sentarás comigo em 
minha mesa. 
A qualquer hora em que bateres a minha porta, o meu 
coração também se abrirá. 
A qualquer hora em que chamares, eu me apressarei. 
A qualquer hora em que vieres, será o melhor tempo de 
te receber. 
A qualquer hora em que te decidires, estarei pronto a te 
seguir.  
A qualquer hora em que quiseres beber, eu irei a fonte. 
A qualquer hora em que te alegrares, eu bendirei ao 
Senhor. 
A qualquer hora em que sorrires, 
Será mais uma graça que o Senhor me concede. 
A qualquer hora em que quiseres partir; eu irei a frente 
nos caminhos. 
A qualquer hora em que cantares, eu estenderei os 
braços. 
A qualquer hora, em que te cansares, eu levarei a cruz. 
A qualquer hora em que te sentires triste, eu 
permanecerei contigo. 
A qualquer hora em que te lembrares de mim, eu 
acharei a vida mais bela. 

Autor: Orlando Gambi  

 
Por  Dirceu   

CURIOSIDADES 

História da fotografia 

Para chegar até a foto digital muitas transformações 
aconteceram ao longo do tempo ficando gravado na 
história. E a criação final não pode ser considerada obra 
de uma pessoa só em resumo. Diversos sábios e 
pesquisadores foram somando conceitos até chegar ao 
que conhecemos hoje como foto. A começar por 
Leonardo da Vinci por volta de 1558 quando usava a 
câmera escura, que foi a base da invenção da fotografia, 
usada para o registro de imagens na história antiga. 

Um personagem importante para o resumo da evolução 
fotográfica foi Ângelo Sala, em 1604 para a história, pois 
descobriu que um composto de prata ficava escuro 
quando exposto ao sol. Johann Heinrich Schulze 
desvendou que tal substância à base prata era 
halógena, que se convertera em prata metálica, desta 
forma contribuindo para o resumo da história. 

História fotografia calótipo 

Em resumo em 1839 o britânico William Fox Talbot 
realizava pesquisas com papéis fotossensíveis e enviou 
seus trabalhos à Royal Institution e à Royal Society 
garantindo que suas descobertas fossem creditadas a 
ele. Desenvolveu um processo, até então novo, 
chamado de calótipo, com papéis revestidos de cloreto 
de prata que em contato com outro papel produziria mais 
uma imagem. Este é um processo idêntico ao que se 
usa hoje, produzindo um negativo onde é possível fazer 
cópias posteriores das imagens. 

 

Fonte:http://www.zun.com.br/historia-da-fotografia-resumo/ 

Por  Edilberto   
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