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Olá,
Aqui vamos nós para a 7ª edição da Magazine

Embrace Yourself.

Esta Magazine nasce do sonho de levar cada

vez mais para perto de cada um de vocês as

ferramentas e métodos que me têm servido

no meu próprio desenvolvimento.

Abrimos esta edição com o tema Cura-te.

Convido-te a usufruir e experimentar as

técnicas em ti mesmo, a partilhar o conteúdo

com quem sintas que o possa beneficiar e a

compartilhar comigo estas tuas aventuras.

Com muito amor,

Puja Mariana
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Mas afinal o que é a cura?

Parece óbvio, mas na

verdade, sinto que

andamos à procura da cura

na porta errada. 

Quando pensamos em cura,

pensamos na eliminação total de

um sintoma: seja físico,

emocional ou mental.

Hoje quero trazer aqui uma nova

perspectiva sobre a cura....

AUTO-CURA
ONDE COMEÇAR

O QUE É
A CURA?
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afinal o que é
a cura?

Sinto que reduzir a cura ao

desaparecimento ou alívio da dor é

extremamente redutor.

De alguma forma, foi isso que nos foi

ensinado. Sentes dor de garganta? Toma

um brufen! O teu casamento terminou?

Arranja outro! 

Ensinaram-nos a cuidar do sintoma, a

encontrar formas de não sentir a dor.

Mas na verdade, o que acontece quando

cuidamos apenas dos sintomas e não da

causa... É que mais cedo ou mais tarde,

ele volta!

Então para mim, a cura é a

aprendizagem, a aprendizagem que este

sintoma nos traz. Mas acima de tudo, a

cura é fazermos pazes com o processo

em si: ninguém aprende matemática

num dia, não é?
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Então, o inicio da jornada de

auto-cura começa no

momento em que aceitamos

que é uma viagem longa.

A cura começa quando

começamos na verdade a

curtir saber mais sobre nós,

sobre os nossos bloqueios,

traumas... 
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Quando deixamos de olhar para

as coisas menos prazerosas que

nos acontecem com desânimo,

mas com a curiosidade de uma

criança.

Estar vivo implica experienciar

desafios, dor, tristeza... A cura

está em aceitar toda essa parte

da vida. 

ESTAR VIVO
IMPLICA SENTIR

DOR, TRISTEZA...

onde começar?



Até aos dias de hoje, não conheci

ninguém que não carregasse

consigo histórias ou de dor, ou

abandono, ou rejeição, ou abuso.

Vejo muitas vezes, no mundo da

cura pessoas a comentar com

imensa frustração: "não consigo

deixar de sentir isto".

E é para essas pessoas que escrevo

aqui hoje, para relembrar que...

A cura não acontece quando

deixamos de sentir, mas quando

abraçamos o que sentimos e

abrimos espaço para as

aprendizagens que esse sentir nos

traz.

Como irei falar no capítulo a seguir,

o sintoma vem com uma mensagem,

com uma aprendizagem, enquanto o

nosso foco for acabar com ele, em

vez de o escutar... Ele permanecerá.

Então, por onde começar?

Pergunta-te: o que é que mudou

desde que este sintoma apareceu?

Ou o que é que é que eu posso

aprender sobre mim relativamente

a este padrão?

...

4



Tendemos a ver a doença

como o inimigo, mas e se,

na verdade ela for

precisamente o contrário?

A doença é o último

recurso que o nosso corpo

tem para se fazer escutar.

Ela surge porque algo em nós

não está bem, algo não está a

ser cuidado...

Lembro-me de uma das quantas

vezes que torci o pé... Andava

num ritmo super acelerado, mãe

de um criança de 2 anos, 

A ORIGEM
DA DOENÇA

SERÁ 
A DOENÇA

O INIMIGO?
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trabalho por conta própria, multi

tasks, sem nunca parar... Finalmente

tinha o fim de semana pela frente

sem o maridão, nem a filha, iam os

dois passar o fim de semana fora.

Oportunidade para descansar

estava lá.. Mas em vez disso, bora

aproveitar para fazer mais... Estava

a sair de casa à pressa, para ir tratar

de mais coisas quando pousei mal o

pé e zumbas, torci-o. Trazida para

casa ao colo percebi que não me ia

conseguir mexer durante os

próximos dias...

Fiquei frustrada, mas a parte de

mim que gritava por descanso

suspirou de alivio. Agora sim, vais

parar!

Onde é que eu quero chegar com

esta história?

A doença traz uma oportunidade,

uma mensagem, uma

aprendizagem... Se queremos tratar

a doença, precisamos de cuidar

daquilo que ela nos vem mostrar.

...
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Uma das primeiras perguntas

que fazemos no

ThetaHealing é: 

- O que estava a acontecer

na tua vida quando a doença

apareceu?

A resposta a esta pergunta

muitas vezes já clarifica a

origem da doença: estavas

sobre muito stress? tinhas-te

separado? 
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O benefício
DA DOENÇA

E a segunda pergunta que trazemos é:

- E o que mudou na tua vida a partir do

momento em que a doença surgiu?

Viste-te obrigada a parar? O teu marido

voltou para casa?

E aqui percebemos o papel da doença na

tua vida, o benefício que ela traz. 

O próximo passo? Ensinar o teu sistema a

dar esses passos, a completar as

aprendizagens sem a necessidade de ficar

doente para isso. 



No ThetaHealing falamos

de 4 níveis de crenças:

primário (crenças geradas

durante a nossa infância),

históricas (crenças que

recolhemos do colectivo),

de alma (crenças

profundas ligadas ao nosso

propósito aqui na terra), e

finalmente,

crenças ancestrais: crenças

que herdamos da nossa

linhagem genética. 

É isso, nem tudo o que

herdamos da nossa família é

bom. Herdamos também o

peso de uma linhagem com

história de trauma e

bloqueios. 

RELAÇÕES
CRENÇAS ANCESTRAIS

QUE CRENÇAS
HERDAMOS

DA NOSSA
LINHAGEM?
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Todos queremos amar, todos

queremos ser amados. No

entanto, pouco sabemos

sobre como o fazer... 

Começamos cada vez mais a

realizar que a forma como o

amor tem sido tratado está

errada: posse, mentira,

traição, medo, segredo...

Quantos de nós sentimos

que realmente podemos

descansar e relaxar no amor?
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herdamos crenças
SOBRE COMO NOS RELACIONAR

Poucos! Porquê?

Porque não sabemos o que isso é. Porque

não tivemos bons exemplos disso.. Porque

vimos a nossa mãe sempre a discutir com o

nosso pai, ou vimos o nosso pai a trair a

nossa mãe em segredo, ou vimos que se

mantinham juntos só por segurança... E

tantas outras coisas que vimos e

assistimos... E os nossos pais trouxeram

tudo isso, daquilo que viram em suas casas,

e etc, etc... 

Uma linhagem de relacionamentos

baseados da desconexão total de amor. 



Então este programa permanecia na

escuridão, apenas à espera do momento

para surgir... 

Mais tarde comecei a realizar que um dos

medos de deixar a minha relação era

precisamente a ideia de um dia vir-me a

relacionar com alguém que não aceitasse

a minha filha.

E percebi, enquanto não trabalhasse essa

crença o mais provável seria afastar

todos os possíveis parceiros ou atrair

alguém que realmente não se desse bem

com a minha filha.

Se queremos perceber porque é que é tão

difícil manter uma relação saudável, basta

começarmos a relembrar como era a

relação dos nossos pais e o que é que

passamos a acreditar com isso.

Então é importante compreendermos que

aquilo que nos separa do amor é muito

maior do que aquilo que pensamos

racionalmente. São anos e anos a fio de

uma história global de desconexão, de

avós que casaram forçados, de mulheres

que perderam a liberdade no momento

em que deram o nó, de homens que

acreditavam que trair era um sinal de

virilidade... 

Há 4 anos atrás, fui fazer uma das

formações mais avançadas de

ThetaHealing - especifica sobre

relacionamentos íntimos. Nesse curso

íamos explorando uma lista com várias

crenças limitantes ancestrais. Fiquei

surpresa ao realizar que eu tinha

praticamente todas.

Na época, ainda estava com o pai da

minha filha. E, por isso, fiquei perplexa

quando testei positivo para o programa:

"O meu companheiro rejeita os meus

filhos de outro casamento".

Como assim? Eu nunca tinha

experienciado isso. Até então tinha

estado sempre com o pai da minha filha.

...
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Nos cursos de

ThetaHealing aprendemos 

a identificar as crenças

limitantes que herdamos

da nossa família. 

No mês de Julho teremos 2

cursos do nível básico a

acontecer (um em formato

de retiro em Alenquer e

outro no Porto)

1 1

Teremos também a

oportunidade de fazeres os

3 principais níveis da

formação de ThetaHealing

em formato intensivo.

Retiro ThetaHealing

16 - 22 Julho

Curso Dna Básico Porto

23 - 25 Julho

THETAHEALING
FORMAÇÃO

CERTIFICADA



As ondas cerebrais são a

frequência que o nosso

cérebro vai emitindo

consoante a actividade que

vai tendo ao longo do dia.

No ThetaHealing, como o

nome diz, usamos

essencialmente a onda

cerebral Theta para a cura.

Porquê? Porque é aquela

que nos permite calar a

mente racional e entrar

num processo profundo de

auto-descoberta, abrindo

as portas do subconsciente

e de toda a nossa história

de vida. 

ONDAS CEREBRAIS
E O THETAHEALING

CALAR
A MENTE

RACIONAL

1 2



ONDAS CEREBRAIS
1 DELTA: esta onda corresponde ao

estado de sono profundo.

2 THETA: o estado de Theta é a porta

entre o sono profundo e o mundo cá fora.

Entramos em Theta quando sonhamos,

quando meditamos, quando fazemos

hipnose. É a onda cerebral que abre as

portas para o mundo do nosso

subconsciente e cessa a do mundo

racional. 

3 ALPHA: esta onda corresponde ainda

a um estado de relaxamento, mas menos

profundo. É aquele em que entramos

quando fechamos os nossos olhos e

começamos a imaginar... 

Ambas as ondas cerebrais Theta &

Alpha são usadas para a cura. São as

ondas que nos permitem restaurar,

reequilibrar e recuperar. 
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...
4  BETA: esta onda cerebral é aquela que

ativamos quando falamos, comunicamos,

fazemos coisas... É a que nos permite estar

alerta e presentes aqui no mundo

exterior.

5  GAMMA: esta é a onda com mais

velocidade, ativada sempre que

aprendemos algo novo, sempre que temos

que raciocinar, mas também, quando

entramos em altos níveis de stress. 

Todas as ondas cerebrais são

necessárias. O conflito começa quando

há desequilibrio entre a acção e o

relaxamento. 

...

O que é que isto tem a ver com a cura?

Tudo! Não é possível fazer nenhuma

mudança, se não mudarmos a frequência

energética que criou o problema que

queremos cuidar.
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Para haver mudança é preciso

espaço. No campo da cura, a esse

espaço chamamos de estado Theta.

O estado em que nos

desidentificamos com o problema e

criamos espaço para olhar para ele

com clareza. 

É através desta onda cerebral que

conseguimos verdadeiramente

mergulhar na origem de um

problema que com a nossa mente

racional jamais consegueríamos

solucionar: porque é que isto me

acontece sempre a mim? Porque é

que nunca consigo chegar a tempo a

lado nenhum? Porquê, porquê?

As respostas estão neste

reservatório de memórias a que

chamamos subsconsciente. 

...
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Mas então o que fazemos

no ThetaHealing? 

Em primeiro lugar

aprendemos a entrar em

estado de Theta**. Para

conseguirmos aceder à

essa informação do nosso

subconsciente e a

identificar as crenças

limitantes que andam a

bloquear o nosso caminho.

*** Segue a meditação no final da

Magazine para te levar ao estado

Theta
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Uma vez identificadas as

crenças partimos para a

reprogramação mental.

 

MEDITAÇÃO É O
CAMINHO PARA

ENTRAR EM
THETA



Se observarmos uma criança

pequena, vamos perceber que na

maioria do tempo ela está em Theta.

Ela aprende sem filtro. Dizemos a

uma criança pequena que agora ela

é um coelho, e ela acredita que é um

coelho.

Ou seja, ao contrário do que

acontece quando estamos em

Gamma (aprendemos com o nosso

sentido crítico apurado) - em Theta

aprendemos por osmose, sem

barreira, sem julgamento.

Daí ser tão importante tomarmos

atenção em relação ao que dizemos

e fazemos perto de crianças

pequenas.

Se por um lado, o estado de Theta

nos deixa susceptiveis a sermos

influenciados de forma negativa

sem sermos capazes de criar limites.

Por outro, ele é extremamente útil

quando queremos reprogramar uma

mente viciada em ciclos auto-

destrutivos.

reprogramação
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MENTAL



O estado de Theta

permite calar a mente

descrente e abrir espaço

para que a mudança

profunda possa acontecer.

E, para terminar, deixo

também a meditação que

usamos no ThetaHealing

para aceder ao estado

Theta. Podes usá-la

diariamente em qualquer

momento do teu dia. 
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APRENDE A
ENTRAR EM

ESTADO THETA



Neste retiro terás a possibilidade de fazer os 3 principais níveis da formação num formato intensivo.
 

Um retiro com várias atividades complementares à formação, ementas saudáveis e numa quinta
maravilhosa no meio da natureza.

 
A formação de ThetaHealing é indicada a todos os que procuram aprender a técnica para o seu próprio
desenvolvimento pessoal, futuros terapeutas e terapeutas que queiram acrescentar esta técnica à sua

atividade.
 
 

SABE MAIS AQUI

https://www.pujatherapy.com/retirothetahealing


MEDITAÇÃO THETAHEALING
a entrada para o estado theta



sugestão
meditação
Esta é uma meditação poderosa, utilizada no

ThetaHealing para nos conectar à energia da

criação.

O que é que acontece? O cérebro entra na

frequência Theta - a mesma de quando estamos a

sonhar - o acesso ao subconsciente torna-se

possível e, com ele, também a cura. 

Nesta frequência estamos no espaço de união

com o todo e de amor incondicional. À medida

que mergulhamos nesta paz, sentimos uma

sensação de êxtase, como se retornássemos a

casa depois de anos a viver sem um tecto. 

Percebemos que somos parte de uma matriz

perfeita. Cresce a vontade de viver a vida com

totalidade, sem desviar a atenção do presente,

para questões do passado ou futuro.
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...
Esta meditação pode e deve ser feita em qualquer

situação, com a maior frequência que possas

permitir. Aqui dou a sugestão de a fazer sentada,

mas pode ser feita de pé, deitada, onde estiveres.

  

MEDITAÇÃO:  

Senta-te numa cadeira confortável e faz uma

inspiração profunda. Começa a trazer a atenção

para dentro de ti, para a tua respiração, para o

teu corpo. Sente a tua energia. 

E agora começa a imaginar que levas a tua

consciência à cadeira em baixo de ti, e imagina

que a energia da cadeira e a tua se fundem e

vocês se tornam numa só energia. Sente as

células a comunicarem entre si. 

E começa-te a expandir para tudo o que está à tua

volta. Torna-te uma só energia com tudo o que

está dentro dessa sala.  

Expande-te e torna-te um com o mundo exterior.

Sente-te a fundir com toda a terra, com o mar,

todos os animais, seres, todas as nações deste

planeta, até tu e a Terra serem um só. 

Sente que tu e o universo são um só. Sente-te

parte da luz branca. E permanece ai por alguns

minutos, deixa que essa sensação de pura

expansão se integre em todas as tuas células.

Bem-vindo/a à energia da criação, onde não há

separação, onde tudo é união.
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 Este curso é a entrada para o mundo de cura do Thetahealing. 
 

Nele vais aprender a dominar o poder do pensamento e das palavras, a aceder e usar a onda cerebral
Theta para a cura, a identificar e substituir crenças limitadoras, etc

 
Em formato de Retiro de 16 a 18 de Julho

No Porto de 23 a 25 de Julho
 
 

SABE MAIS AQUI

https://www.pujatherapy.com/thetahealingonline


OBRIGADA
*******

Se tiveres gostado convido-te a partilhar esta

Magazine com 5 pessoas que sintas que possam

beneficiar de explorar mais a Meditação.

Convido-te também a participar no nosso grupo

gratuito do Telegram OU stories 21 dias 

 instragram @pujahealing - onde poderás encontras

diversas ferramentas, desafios e propostas para

incluires na tua prática. 


