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Olá,
É em  êxtase que abro a primeira edição de

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 Meditação,

e a cada 15 dias teremos novos temas a ser

lançados e futuramente com alguns

convidados especiais.

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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Desde que iniciei esta

caminhada pelo mundo da

meditação, comecei a

deparar-me com as mais

diversas crenças e

julgamentos à cerca dela.

Confesso que a minha

iniciação teria sido

bastante mais fácil se na

altura alguém me tivesse

mostrado aquilo que vos

trago hoje. 

Umas das grandes

barreiras que encontramos

à meditação é a nossa

tendência em complicar o

que é simples. Por isso,

hoje partilho aqui alguns

mitos que muitas vezes

complicam esta iniciação.

MEDITAR  ATÉ DE CABEÇA PARA BAIXOMITOS
DA MEDITAÇÃO

A MEDITAÇÃO É
PARA TODOS,

FAZ PARTE DA
NOSSA

NATUREZA
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7 mitos
sobre a meditação

1 Meditação não é para mim: a

meditação é para todos, os métodos que

utilizamos para nela entrar é que podem

ser mais ou menos adequados a cada

um.  Então, se o teu primeiro encontro

com a meditação não correu como

esperavas, convido-te a procurar novos

métodos. 

2 Não consigo alcançar a meditação:

trazemos muitas vezes para a nossa

prática a orientação para um resultado

que é tão instigada no mundo lá fora. Na

meditação não há nenhum objectivo a

alcançar. E é no momento em que

realizamos isso, que a magia começa a

acontecer.

3 Meditar é não pensar ou parar o

pensamento: o meditar não é lutar

contra os nosso pensamentos ou

emoções. Naturalmente, a nossa mente

pensa. A meditação é a prática de

observação desses pensamentos. No

nosso dia vivemos como se fossemos

esses pensamentos, na meditação

desidentificamo-nos e conseguimos

observá-los, mas não necessariamente

deixamos de pensar. 
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4 Para meditar tenho de estar sentado

na posição de lotus: associamos muitas

vezes a prática da meditação à posição

sentada de costas erectas e pernas

cruzadas. É sem dúvida uma excelente

posição, mas não é para todos. Nem

todos os corpos estão preparados para

se sentar assim. E meditar com o corpo

em sofrimento é totalmente antagónico.

5 Meditar é não fazer nada: na verdade

o grande convite é que cada vez mais

tragamos a meditação para tudo o que

fazemos: comer, vestir, conduzir - de

forma meditativa. Meditar é a prática de

trazer consciência plena para o

momento presente. Se praticas algum

desporto radical, de alguma forma, já

praticas meditação - porque dificilmente

consegues estar a descer uma onda de 3

metros a pensar no que vais fazer a

seguir. Meditar é estar no presente. 

6 Quem medita está sempre feliz:

muitas vezes quando começamos a

meditar começamos até a perceber que

temos emoções como tristeza, raiva...

Não porque a meditação nos traga

tristeza, mas porque nos abre para ver

aquilo que de alguma forma estava

reprimido.

As pessoas que meditam, respeitam mais

as suas emoções. Por isso, não fingem

estar felizes quando não estão. Meditação

é consciência. 

7 Meditar é concentrar-me em alguma

coisa: existem várias técnicas que nos

ajudam a alcançar o estado meditativo.

Em algumas delas, usa-se a concentração

com forma de trazer mais presença para o

aqui e agora. Mas a concentração por si

não é meditação, ainda é pensamento,

Meditação é um estado de presença.

 

o que não é
meditação
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Cada vez mais ouvimos

falar da importância da

meditação, ainda assim,

percebo que ainda há tanta

resistência a utilizá-la

como prática na nosso dia-

a-dia. 

Acredito que no dia em

que uma parte significativa

da nossa sociedade 

perceber o quão importante

a meditação é para o nosso

bem-estar, teremos um novo

mundo.

Neste capítulo vou falar

sobre o que acontece com o

nosso sistema quando

meditamos e como isso pode

mudar totalmente a nossa

vida. 

BENEFÍCIOS
DA MEDITAÇÃO

MEDITAÇÃO
EM VEZ DE

MEDICAÇÃO
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saúde 
física, emocional e mental
1  Diminui a produção de cortisol: a

prática da meditação diminui a produção

de adrenalina e cortisol - que, como

sabemos, em doses elevadas são

altamente nefastos para a nossa saúde.

Estas hormonas são produzidas para nos

fazer agir em situações de risco.  Mas

dado o nosso estilo de vida agitado, a

maioria de nós vive como se tivesse

sempre um leão a correr atrás de si,

deixando o nosso corpo sempre em stress.

2 Fortalece o nosso Sistema Imunitário:

a meditação aumenta o tamanho dos

telômeros - a enzima responsável por

reconstituir a cadeia de aminoácidos.

Quanto menores forem os telômeros,

maior a probabilidade de

desenvolvermos doenças. O stress é um

dos grandes causadores da destruição

desta enzima.  Ao diminuir

consideralvamente os níveis de cortisol,

a meditação é uma grande aliada do

nosso Sistema Imunitário. 
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cura emocional
através de meditação

3 Gestão emocional: a meditação

ensina-nos a estar presentes tanto para

as emoções mais positivas, como para as

emoções mais densas. Somos seres

emocionais, e em maior ou menor escala

vamos sempre sentir medo, tristeza,

raiva... A meditação ensina-nos a sentir

tudo isso, sem o sofrimento habitual -

abre-nos espaço para transformar as

nossas emoções, sem as reprimir.

4 Reduz stress e ansiedade: não é

novidade nenhuma o quanto o stress é

nefasto para a nossa saúde. Para

contrabalançar o estilo de vida

acelerado em que a maioria de nós vive,

a prática da meditação torna-se

fundamental. A meditação traz-nos para

o presente, deixando as lamentações

sobre o que já passou ou tentar

antecipar o que está por vir. No aqui e

agora, tudo é perfeito!
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produtividade
mais foco e mais clareza
5 Diminui a procrastinação e aumenta o

foco: não é por acaso que as grandes

corporações começam a incluir a prática

de meditação no local de trabalho. A

verdade é que 20 minutos de meditação

nos fazem render muito mais, do que se

passássemos esses 20 minutos a

"trabalhar". A meditação aumenta os

nossos níveis de concentração, foco e

criatividade. 

6 Ajuda na tomada de decisão: quanta

energia perdemos a tomar decisões? A

escutar a batalha que se abre a nossa

mente com argumentos para um lado e

para o outro? Ao reduzir os níves de

stress, a meditação traz-nos de volta ao

centro e faz-nos ganhar clareza sobre o

caminho a tomar. Na dúvida, medita! :)
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Existem diversos caminhos

que nos podem ajudar a

meditar... Neste capítulo

vou falar de algumas dicas

que foram e ainda são

importantes para a minha

prática do dia-a-dia.

Mas relembro, que o mais

importante é que te 

conheças a ti mesmo, que

explores, e percebas o que  

é que para ti funciona

melhor. 

Meditar deve ser um acto

de amor contigo mesmo!

DICAS
PARA MEDITAR

FAZ DA TUA
VIDA UMA

MEDITAÇÃO
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Dicas
para começar a meditar

1 Sem pressão: a  primeira dica que te

trago é que não tragas para a tua prática

o perfeccionismo e a pressão que te

colocas no mundo lá fora.  Um dos

grandes erros de quem começa a

meditar é entrar numa espécie de

competição consigo mesmo do quanto é

ou não capaz .  A meditação é

precisamente o convite para sairmos

dessa pressão e competitividade que  a

sociedade nos coloca.

2 Menos é mais: começa por tirar 5 -

apenas 5 minutos do teu dia - para te

didicares a alguma prática que te ajude a

meditar.  Com o tempo irás começar a

extender a duração da tua prática, mas

para que os processos de auto-boicote

não entrem em acção com: "não tenho

tempo" - começa por fazer 5 minutos.

Todos temos 5 minutos :) 
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medita
em tudo o que fazes
3 Procura estender a meditação além

da tua prática - para tudo aquilo que

fazes durante o teu dia - na maioria das

vezes estamos a fazer uma coisa e a

pensar no que vamos fazer a seguir.

Trazer a meditação para o teu 

dia-a-dia vai mudar por completo a

forma como experiencias a vida. O

convite é que tragas a tua total atenção

para o momento presente.

* Meditação no banho: o banho é aquele

espaço onde não há distrações externas:

telefones, televisão... Por isso, é uma

excelente oportunidade para meditares. À

medida que vais lavando o teu corpo,

torna-te consciente de cada movimento,

toque e sensação.

* Meditação à refeição: esta prática vai

mudar radicalmente a forma como o teu

corpo absorve os nutrientes. Enquanto

estiveres a comer procura ficar totalmente

presente, sente a comida a entrar na tua

boca, observa todo o processo de

mastigação, traz atenção para os sabores...

Enquanto estiveres a comer, não faças

mais nada, não alimentes pensamentos,

procura estar ali a 100%.
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Dicas
para começar a meditar

4 Encontra a tua forma: existem

milhares de formas, técnicas e

ferramentas para te ajudar a entrar em

meditação. Todos somos diferentes e,

por isso, aquilo que pode servir para o

teu melhor amigo pode ser inútil para ti.

Se o teu primeiro contacto com uma

prática de meditação não foi positivo,

continua a explorar... Lembra-te, tudo

são técnicas: a meditação é um estado.

5 Experimenta meditações ativas:

vivemos uma vida com tanta atividade

mental que muitas vezes é dificil

desligar do pensamento e entrar no aqui

e agora. As meditações ativas foram

feitas para aliviar esse "zum zum"

mental e emocional. Através da dança e

movimento libertamos tensão, para que

depois podermos sentarmo-nos

realmente em silêncio.

Podes experimentar em casa - pôr uma

música de dança bem vigorosa durante

10/15 minutos e depois sentar-te em

silêncio e observar o que acontece no

teu corpo e com a tua capacidade de

presença. 

1 1



o corpo
e a meditação
6 Começa pelo corpo - o nosso corpo é o

nosso templo e é através dele que

experimentamos a VIDA. No entanto, na

maior parte das vezes vivemos sem lhe

prestar atenção. Não há como meditar,

se estivermos sempre a fugir dele. Por

isso, o primeiro passo é começar a trazer

consciência diária para o que acontece

dentro dele: fecha os teus olhos e

observa - quais são as sensações? onde

no teu corpo é que as consegues sentir

mais? E apenas fica ai, sem julgar, sem

querer modificar... Tira tempo durante o

teu dia apenas para sentir.

7. Reduz o tempo de TV, Redes Sociais...

Tudo isso só contribui para uma maior

agitação mental. Procura deixar os ecrãs 2

horas antes de ir dormir,

preferencialmente usa velas à noite em vez

de luzes fortes... 
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NO MEDITATION, NO LIVE
KNOW MEDITATION, KNOW LIFE

sem meditação, sem vida

conhece a meditação, conhece a vida

OSHO



A Imagina... Imagina que tens

uma casa muito, mesmo muito

suja e desarrumada. Tão suja e

com tanto entulho que

ninguém consegue entrar lá

dentro. 

Durante anos e anos a fio, aliás

durante toda a tua vida, esta

casa foi depósito para todo lixo

que foste acumulando, para

tudo aquilo que te foi dado,

mas que não querias ter. 

Um dia, aparece-te uma pessoa -

uma especialista de limpeza   -

“Tenho que te dizer, reparei que

a tua casa está muito suja, e

fiquei a pensar, que nem sei como

consegues viver aí dentro. 

A verdade é que eu queria entrar,

mas não consigo”; e continua:

-”Mas olha… com tempo e

dedicação é possível dar-lhe uma

limpeza, queres que te ajude?”

quando o despertar para a
espiritualidade se torna mais

doloroso que regressar à inércia
E AGORA?
DOR OU INÉRCIA...

ESTAR VIVO
IMPLICA
SENTIR.
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que nunca tínhas sequer reparado

nisso, começas a reflectir.... -"Ahh,

talvez seja por isso, que durante

toda a minha vida me senti tão

pesado, tão sozinho, afinal de

contas, é só tralha à minha volta e

ninguém que me quer vir visitar

neste entulho... É possível limpar?” -

e a esperança começa a nascer

dentro de ti… e dizes: -”SIMM!!!

quero fazer a limpeza, ajuda-me,

ajuda-me, por favor!”  

A vontade é imensa, a força, a

garra… Mas não sabes bem por

onde começar… A tal mulher - cheia

de vida, cheia de força - vem a dá-te

o primeiro arranque… De repente o

quarto fica TODO limpo, UAU -

sentes o que é relaxar pela primeira

vez, UAU sabe tão bem… Isto é

incrível, nunca te sentiste assim…
Agora sim, sabes o que é estar

vivo…  

E achas, durante alguns minutos,

que esta sensação nunca mais vai

terminar… Afinal de contas como

poderia? Seria estúpido, agora que

sabes que podes ser feliz, porque te

voltarias a esquecer? 

E tu...
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ficar mergulhado na tua cama limpa,

no teu novo quarto de paredes

brancas, arejado, com o cheirinho

das flores e os raios de sol a entrar

pela janela... Tão bom....

E a mulher que te ajudou vai-se

embora, está na hora dela. Sentes-

te tão vivo, tão forte, tão leve. O teu

coração vibra de alegria.  E chega a

fome, sais do quarto, vais à cozinha

e… -”AHHHHH”. 

A tua paz é agitada com o cenário

que está à tua volta, lembras-te que

só o quarto é que foi limpo, ainda

estão todas as restantes áreas da

casa por limpar, e a casa é grande…
Não te disse? É uma mansão!!!  -

"Oh meu deus, agora que conheci

como é bom viver num espaço

fresco, limpo e arrumado, é

impossível continuar a viver assim…
Mas é muito lixo eu não consigo, eu

não consigo limpar esta casa

sozinho, não nesta vida, já é tarde... 

E começas a pensar se não estavas

melhor antes daquela mulher

aparecer na tua vida, antes de te ter

mostrado que era possível ter uma

vida melhor. Antes, quando eras

infeliz, mas estavas adaptado a

viver no caos, no lixo, na sombra…  

E deixas-te...
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E as dores, que antes

estavam tão camufladas,

escondidas na tua inércia,

num estilo de vida

adaptado à insensibilidade

- tornam-se dez vezes mais

fortes…

E se antes vivias quase

como um zombie , sem

consciência do lixo e da

desarrumação da tua casa,

agora começas a viver com

uma dor intensa… É que de

repente acordaste. Saíste

do sonho. 

Começas a acreditar que já é tarde para mudar a tua vida; 

Pensas na mulher que te apareceu, no brilho e na leveza que

trazia com ela... e pensas: "-eu nunca serei assim". e dói… 

Achas que estás mais infeliz agora, pensas porque raio é que

aquela mulher apareceu no teu caminho,  Culpas a mulher,

mas não por muito tempo… Já estás mais consciente, é

tramado, a consciência não te permite… 

A mente entra, os pensamentos auto-destrutivos voltam,

culpas-te a ti mesmo, por não seres como ela: tão fresca, tão

viva, tão pura..

De repente estás vivo. Estás vivo e com a consciência de que a

tua casa está um caos... Este é o momento em que todos os tipos

de pensamentos destrutivos começam a entrar: começas a

questionar o que foi a tua vida até agora, culpas-te por isso; 
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E AGORA?
Este é o momento mais delicado de todo este processo de

renascimento para a vida, sentes-te na corda bamba… andar para trás

já não te é possível, mas duvidas da tua capacidade para dar um passo

em frente… E AGORA?
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1 Lembra-te da força que te fez dar o

primeiro arranque. Essa energia que

sentiste no dia em que deste o primeiro

passo continua dentro de ti. Lembra-te

que foste tu, a tua inteligência que te

abriu a primeira porta. Sempre que te

sentires hesitante invoca essa força,

essa inteligência que vai além de

qualquer pensamento absurdo,

paralisante que possas conceber.

2 Confia em ti mesmo: Se essa porta se

abriu, é porque TU a podias abrir, é

porque TU estás preparado para

percorrer esse caminho. 

3 Conhece os mecanismos da tua mente

e transcende-os: A mente é dependente

de hábitos, por mais destrutivos que

eles sejam. Por isso, se viveste anos e

anos na dormência, sem sentir o poder

de estar vivo, por melhor que estar vivo

seja, a tua mente vai querer levar-te de

novo para o espaço que lhe é mais

conhecido. 

4 Lembra-te da realidade: Na

dormência tudo estava camuflado, mas

estava lá. Agora é natural que sintas

mais, tanto as boas sensações como as

más.

7 CHAVES
PARA DESPERTAR

Lembra-te de como essa dor, que sentes

agora com tanta vivacidade, sempre

esteve presente e sempre guiou a tua

vida. E acima de tudo, descobre que a cura

para a dor está na dor em si, apenas aquilo

que nos permitirmos sentir pode fluir com

naturalidade dentro de nós e ser

transformado. 

5 Pede ajuda! A casa é tua, mas há muita

gente disposta a ajudar-te na limpeza;

eles também precisam de ajuda a limpar

as suas casas, quem sabe um dia não os

ajudas também. Rodeia-te de grupos de

pessoas que têm o mesmo objetivo que tu.

Lembra-te só que há partes que só tu é

que conheces, e só tu poderás limpar.  

6 Agradece-te a ti mesmo pelos passos

que já deste!  Temos tendência a focar em

objetivos desafiantes a longo prazo e a

descartar os passos que damos no

presente. Quanto mais reconheceres as

pequenas mudanças que vão ocorrendo

na tua vida, os pequenos passos que vais

dando, mais em contacto com o teu

processo vais estar e mais fluido o teu

processo se vai tornar.  

7 Pára de te julgar: Este talvez seja a

chave mais difícil de usar. O auto-

julgamento e a culpa estão tão enraizados

na forma como vivemos há gerações... A

culpa, a seguir à vergonha, é a energia de

frequência mais baixa em que podemos

viver, isto porque nos estagna, porque

com ela não nos é possível mover, andar

para a frente. Apercebe-te disso e deixa-a

a cair para que te possas mover.
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VAMOS MEDITAR?
A meditação é um estado,

tudo o resto são técnicas para o alcançar.

Procura aquela que é mais útil para o teu sistema hoje.
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sugestão
meditação
Esta é a meditação que tem estado mais presente

no meu dia-a-dia, desde que o ThetaHealing

entrou para a minha vida.  À medida que os dias

passam, apercebo-me que nada tenho de fazer,

apenas lembrar-me e permitir. Não há hora, nem

situação para a fazer. É um estado que nos

podemos permitir percecionar em qualquer

momento.

Esta é uma meditação poderosa, utilizada no

ThetaHealing para nos conectar à energia da

criação: Deus, Alá, Shiva - o que nos fizer sentido.

O que é que acontece? O cérebro entra na

frequência Theta - a mesma de quando estamos a

sonhar - o acesso ao inconsciente 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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PRÓXIMA EDIÇÃO
CURA EMOCIONAL



CURSOS
online
Este curso é uma oportunidade de olhar para dentro

e crescer. Num formato interactivo, vamos explorar

as diversas áreas da nossa vida, ganhar consciència

dos padróes limitantes que estamos a criar para a

nossa vida e a experimentar diversas ferramentas de

libertação, cura emocional e meditação.  

Durante 2 semanas - com 6 encontros virtuais -

vamos quebrar as barreiras do espaço físico e criar

um espaço de união e partilha.

ONLINE: segundas, quartas e quintas

16 - 26 Novembro | 21:30 - 23:00

A forma como pensamos determina a forma como

vivemos. As nossas crenças criam a nossa realidade.

Através deste processo meditativo de cura física,

psicológica e espiritual é-nos possível identificar e

alterar crenças bloqueadoras, recriando uma nova

realidade para a nossa vida: com saúde, abundância

financeira, relacionamentos saudáveis, etc.

O DNA Básico é o primeiro curso desta formação.

ONLINE: 9 - 11 Outubro

sexta-feira 18:30 - 21:30

sábado e domingo: 9:00 - 16:00
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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. 
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