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Manifesto
“If you take a personal

problem seriously enough,

you will simultaneously

solve a social problem”

— Carl Jung
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Desejo que o meu projecto

“Ana, Go Slowly”:

inspire a mudar vidas e o mundo

para algo espectacular!

traga conhecimento e

empoderamento sobre como

fazer melhores escolhas para nós

mesmos, para o colectivo e para

a mãe Terra

promova o empoderamento de

cada um

impulsione a conexão entre as

pessoas e a conexão com o Todo

2/10



Desejo que o meu projecto

“Ana, Go Slowly”:

estimule o contacto com a

natureza

contribua para um mundo mais

calmo e tranquilo. Um mundo de

escolhas conscientes, paz e

harmonia

deixe de ser necessário, pois isso

significa que cumprimos a nossa

parte e fizemos o que era certo
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Os valores que me movem:

Amor-próprio

Liberdade

Contribuição

Verdade

Paixão

Conexão

Crescimento

Simplicidade

Saúde
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Acredito no poder de

cada um e que são as

nossas acções que

movem e mudam o

mundo!



Acredito...

Que menos é mais.

Que comprar é votar!

Que escolher é dos maiores poderes

que podemos ter!

Que Reciclar não basta, é preciso

Recusar e Reduzir.

Que sustentabilidade é consumir menos

e que o mais sustentável é aquilo que já

existe.

Que o óptimo é inimigo do bom, por

isso, começa, implementa pequenas

mudanças, mesmo que não consigas

mudar tudo. E não fiques à espera que

mudem por ti.
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Acredito...

Que somos suficientes tal como somos!

Chega de publicidade baseada no

contrário.

Que nada deveria ser desperdiçado e

que tudo deveria ser transformado.

Que as empresas e os negócios podem

ser sustentáveis sem estarem em

constante crescimento.

Que o decrescimento sustentável e o

consumo consciente serão a nova

realidade.

Que temos que ser sustentáveis para

connosco e não só com o planeta.
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Acredito...

Que a vida é muito mais do que

consumir, trabalhar sem parar e não ter

tempo para nada.

Que a saúde e o bem-estar deverão

estar sempre em primeiro lugar.

Que a doença mental precisa de ser

valorizada e que as empresas precisam

de ser responsabilizadas. 

Que não faz sentido perder tempo com

aquilo e com quem não nos faz bem.

Que “Não” é uma frase completa. 

Que a competição já era e que só faz

sentido a colaboração. 
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Acredito...

Que a tua voz conta!

Que a minha história e a tua têm um

propósito.

Que ao partilharmos a nossa história

poderemos estar a ajudar alguém.

Que a mãe natureza salva vidas porque

salvou a minha.

Que as coisas mais bonitas são as mais

simples.

Que a vida pode ser leve, simples e

plena.

Que todos seríamos mais felizes, se

vivêssemos mais devagar.
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Acredito...

Que a mudança começa em nós, em

mim e em ti!
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