A homeopata e especialista
em desenvolvimento pessoal partilhou
o propósito que inspira a sua vida.

R

ita Sambado tinha a vida que não há uma idade limite
perfeita: era diretora de para se poder mudar de vida
marketing de uma grande como acredito que podemos
companhia e tinha uma casa sempre deixar qualquer coisa
cheia de afetos, que partilhava para trás. As pessoas estão a precom o primeiro marido e os três cisar de sonhar, capacidade que
filhos, Leonor, hoje com 22 temos na infância e acabamos
anos, Matilde, de 20, e Pedro, de por perder. Portanto, se o nosso
17 [a quarta filha, Laura, de 12 sonho passa por mudar de vida,
anos, já nasceu no meio do seu temos de o fazer. Agora, acho é
processo de mudança]. Contudo, que todas as mudanças devem
a marketeer não se sentia feliz ser feitas de forma planeada e
nem realizada e decidiu explorar controlada, de maneira a não
novos caminhos.
comprometer as responsabilidaTudo começou quando des- des que todos temos.
cobriu a alimentação saudável
– Como é que se apercebeu
e o ioga, uma prática que, aos de que estava na altura de mupoucos, lhe começou a desven- dar de vida?
dar o seu verdadeiro “propósito”
– Tinha 30 e poucos anos
na vida. Depois, embrenhou-se e estava num momento de
na homeopatia e no desenvol- profunda tristeza, faltava-me
vimento pessoal, uma escolha um significado e entusiasmo.
que não só a
Primeiro, tenajudou a ter um
tei procurar
“Não acredito em
maior conhesaltos para o abismo. esse entusiascimento de si
mo em estímuFiz uma mudança
própria como a
los exteriores,
levou até ao seu
como viagens
muito estruturada,
atual marido,
e programas
até porque tinha
Rodrigo Maia
diver tido s,
quatro filhos.”
de Loureiro,
mas quando
especialista em
esse sentimenmeditação, mindfulness e sound to é profundo não se consegue
healer e pai da sua quinta filha, erradicar por aí. Por isso comeMar, de quase cinco anos, com cei a aventurar-me por zonas que
o qual fundou a EUS School of não me eram confortáveis e desBeing, um projeto através do cobri novas disciplinas, como o
qual ajudam várias pessoas a te- ioga. Comecei por praticar, mas
rem uma relação mais profunda também cheguei a dar aulas,
consigo próprias.
depois fui para a homeopatia,
Querendo saber como tem área que me deixou mesmo fora
sido esta viagem de autodes- de pé. Aí, comecei a ter uma
coberta, em que a mudança é maior conexão comigo mesma
sempre encarada como uma e a entender outras dimensões
oportunidade de crescimento, da vida. Vivemos muito em
a CARAS conversou com a ho- piloto automático: estudamos,
meopata, especialista em desen- tentamos ter as melhores notas,
volvimento pessoal e consultora a seguir entramos numa grande
de marketing, que nos garantiu empresa, depois casamo-nos,
que uma pessoa está sempre a temos filhos e achamos que
tempo de ser mais feliz.
ficamos com a vida feita. Eu
– A Rita é a prova de que se também fiz esse caminho, que
pode mudar completamente de me testou em várias dimensões.
vida em qualquer idade.
Mas há algo que as pessoas não
Rita Sambado – Não só acho podem tirar da agenda, que é

RITA SAMBADO ASSEGURA: “NÃO HÁ UMA IDADE

LIMITE PARA SE PODER MUDAR DE VIDA”

aquilo que têm mesmo vontade
de aprender.
– Durante algum tempo conciliou estas novas práticas com
o seu cargo de diretora de marketing e a gestão de quatro filhos. Como é que não se perdeu
entre tantas responsabilidades?
– Consegui gerir tudo porque
fui muito organizada e tinha horários estipulados para tudo. Não
deixava que quaisquer distrações
atrapalhassem esta organização.
Mas ao fim de pouco tempo
percebi que manter este ritmo
por muito mais tempo não era
sustentável. Então, comecei a
desenvolver ferramentas para
mim própria, para perceber qual
o próximo passo a dar. Fiz um

trabalho enorme sobre os meus por, no meio de tantas tarefas,
dons e talentos. Todos temos não conseguir estar muito temum propósito e uma obra única po com os seus filhos?
– Senti essa culpa quando
para entregar ao mundo. Tudo
tive a minha
o que faço na
primeira fimin ha vida
“Todos temos um
lha e regressei
está ligado ao
p o t e n c i a l . propósito e uma obra ao trabalho.
e nt i a q u e
Mesmo quando
única para entregar Sprecisava
de
trabalho como
ao mundo. Tudo
chegar a todo
consultora de
marketing, tudo
o que faço está ligado o lado. Mas
depois percebi
gira à volta do
ao potencial. ”
que tinha de
propósito de
conseguir videterminada
empresa e a forma como pode ver de forma harmoniosa estas
servir a sociedade. Gosto de duas realidades. Tive de deixar
ajudar as pessoas a descobrirem algumas coisas para trás para não
como podem brilhar no mundo. falhar noutras. Não conseguia ir
– Sentiu alguma vez culpa buscar os meus filhos à escola ou

dar-lhes banho, mas conseguia
jantar e conversar com eles.
Sempre tivemos momentos de
qualidade, e é isso que me deixa feliz. A culpa não pode ter
lugar, tem de ser uma escolha
consciente.
– Nunca teve medo da mudança?
– Claro que tive! Neste momento tenho um programa que
se chama Change Your Life,
que tem como missão ajudar as
pessoas a criarem um projeto
alternativo na sua vida. Não
acredito em saltos para o abismo.
Fiz uma mudança muito estruturada, até porque tinha quatro
filhos e um enorme respeito pela
empresa onde trabalhava. Foi

uma mudança muito falada entre
todos. Quanto mais planeado for,
mais hipóteses terá de sucesso.
– Neste seu percurso de autodescoberta, encontrou o seu
propósito no desenvolvimento
pessoal, uma área que acabou
por a levar ao seu atual marido...
– É verdade. Quando começamos a mexer numa peça
do dominó, as outras também
sentem o impacto. Quando
terminei o curso de homeopatia, eu e o meu ex-marido
chegámos à conclusão de que
não fazia sentido continuarmos
juntos e depois tive a bênção
de encontrar o Rodrigo, que
está muito neste meu caminho

Em 2015, Rita Sambado
e o atual marido, Rodrigo Maia
de Loureiro, fundaram a EUS
School of Being, um projeto na área
do desenvolvimento pessoal.

“Estava num momento
de profunda tristeza,
faltava-me um significado.”

“As pessoas estão a precisar
de sonhar, capacidade que temos
na infância e acabamos por perder.”
do desenvolvimento pessoal.
Ambos tivemos a oportunidade
de tornar realidade o sonho de
montar uma escola de desenvolvimento pessoal, na qual
ajudamos as pessoas a acreditarem mais nelas próprias e a
terem uma vida com a qual se
identificam mais. Depois, aos
45 anos, tivemos a nossa filha,
a sétima no conjunto [Rodrigo
já tinha dois filhos, Iesu, de 10
anos, e Ioan, de oito].
– Que pessoas é que procuram a EUS School of Being?
– São, na sua maioria, pessoas que trabalham no mundo

Rita iniciou o seu processo de autodescoberta quando
começou a praticar ioga. Depois, quando estava grávida
do quarto filho, começou a estudar homeopatia. Em 2015,
motivada pela filha mais velha, lançou o livro “Cozinhar
com o Coração”, sobre comida saudável e energética.

corporativo e que não estão passar. E as empresas têm de
satisfeitas com a vida que le- dar espaço ao desenvolvimento
vam. Percebem que a vida tem pessoal dos seus colaboradores.
muito mais para lhes entregar, A empresa cresce com o cresmas não sacimento do seu
bem por onde
colaborador.
“Tive de deixar
Há um workcomeçar. Não
algumas coisas
shop que faço
sabem se é um
problema do
nas empresas e
para trás para não
que se prende
trabalho, da
falhar noutras.”
com aproveirelação íntima, do tempo
tar os objetique a família ocupa… São vos pessoais para alcançar os
pessoas que vivem em piloto profissionais. Se uma pessoa
automático, que começaram a está autoconfiante, com garra,
perder o entusiasmo pela vida ambição e vontade de cone que estão a ver o tempo a cretizar, a empresa só tem a

ganhar com isso, porque todas
essas qualidades da pessoa irão
refletir-se no seu trabalho.
– Aos 50 anos, em que lugar
da vida é que está?
– Estou num lugar extraordinário. Não sei exatamente para
onde vou, tenho o livro aberto...
Tenho a alegria de já ter feito
um grande caminho e de neste
momento estar a colher todo o
trabalho que foi feito. Sempre
investi muito na criação. Agora
é o tempo da colheita, e sinto-me
muito abençoada.
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