
ROTINA
PARA LIBERDADE

7  R I TUA IS  PARA MAX IM IZAR  O  TEU  D IA
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Abençoada por poder trabalhar naquilo que é o
meu propósito de vida, dedico-me a partilhar os
métodos, técnicas e experiências que foram, e
continuam a ser, importantes ferramentas no
meu crescimento pessoal.
 
Neste e-book partilho contigo a rotina diária que
mais me ajuda a concretizar os meus sonhos e a
levar a vida com leveza e amorosidade! 
 
Puja | Mariana Clavel



ROTINA

A implantação de uma boa rotina na nossa
vida é a base para a liberdade.



7 RITUAIS 
PARA MAXIMIZAR O TEU DIA

BEBÉR ÁGUA
EXERCÍCIO FÍSICO

MEDITAÇÃO
GRATIDÃO

MANIFESTAÇÃO
SESTA

PERDOAR AO DEITAR
 

 



BEBER ÁGUA
 
Qual o melhor boost para dares
ao teu corpo logo pela manhã? 
 
ÁGUA:A FONTE DA VIDA
 
Após 8 horas de sono o nosso
corpo fica desidratado e, por isso,
é crucial bebermos água logo ao
acordar para melhorar os nosso
níveis de atividade.
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b
enefícios

 

 
HIDRATA CORPO E MENTE
ACELERA O METABOLISMO
ACELERA EL IMINAÇÃO DE TOXINAS
ENERGIZA CORPO E MENTE
DIMUI  APET ITE

 

 



SUGESTÃO:

Beber meio litro de
água morna logo ao
acordar.



EXERCÍCIO
 
Exercício físico logo ao acordar
é a chave para um dia com
mais energia. Apesar de
parecer desafiante, sair da
cama ainda com sono e
começar logo a exercitar o
corpo, a verdade é que esta
prática é a melhor forma de
combater o cansaço e elevar a
nossa energia.
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ACELERA O METABOLISMO
AUMENTA NÍVE IS  DE ENERGIA
AUMENTA O FOCO
MELHORA O SONO
CULTIVA A CONSISTÊNCIA
 
  



SUGESTÃO:

A prática matinal não
necessita de ser
longa: 4 a 12 minutos
de exercício intenso é
o suficiente para reter
todos os benefícios. 
 
ex: tabata | hiit |
dança energética



MEDITAÇÃO
 
A meditação é a ciência de trazer a
atenção para ti mesmo, redescobrindo
a harmonia e paz natural dentro de ti.
É estar total em tudo o que fazemos, é
estar presente para tudo o que
acontece.  
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"Meditar não é viver à parte da vida, é
estar no seu verdadeiro centro"  Osho
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A Meditação não é uma técnica, mas
antes um estado de presença e de
atenção plena ao que acontece no
momento. 
 
Embora seja o nosso estado mais
natural, para a maioria de nós é algo
esquecido. Quando começamos a
integrar esta prática de atenção plena
na nossa rotina a nossa vida
transforma-se. 

 
 



ATENÇÃO PLENA

esta pratica vai-te ensinar a começar a
aprecisar as coisas simples da vida e com isso
elevar a tua vibração para a maximização dos

teus sonhos



SUGESTÃO:

Durante 5 minutos
fecha os olhos, traz
atenção para a tua
respiração e apenas
observa sem
julgamento o que
acontece dentro de ti:
pensamentos,
sensações.... 



GRATIDÃO
 
Cada vez mais se ouve falar da Lei da
Atração e de como a vibração onde
estamos atrai a frequência compatível.
Ela ensina-nos que a energia em que
colocamos o foco é o resultado que
vamos atrair. Ou seja, se estivermos
continuamente num padrão de
reclamação e carência o Universo vai
continuar a trazer-nos motivos para nos
mantermos nesse padrão. 

 

4



G
RA

TI
D

Ã
O  

A maioria de nós fica à espera de que
algo no exterior aconteça para que nos
possamos sentir felizes, mas a Lei da
Atração mostra-nos que o movimento
deve o contrário. Precisamos primeiro
de cultivar a nossa Gratidão interior e
assim atrair mais e mais situações que
nos façam sentir gratos. A Gratidão é
uma energia magnética de
abundância, expansão, felicidade…
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TODAS AS MANHÃS ESCREVE A TUA
L ISTA EM QUE AGRADECES POR
TODAS AS COISAS BOAS DA TUA
VIDA.  
 
COMEÇA A TRAZER ATENÇÃO PARA
AS COISAS S IMPLES DA V IDA COMO
O SOL A ENTRAR PELA JANELA ,  O
CONFORTO DO TEU COLCHÃO. . .  

 



O PODER DAR
GRATIDÃO

esta pratica vai-te ensinar a começar a
aprecisar as coisas simples da vida e com isso
elevar a tua vibração para a maximização dos

teus sonhos



Sinto-me grato...

Pela água que bebi
Pelo banho quente que tomei
Pelas 8 horas de sono que dormi
Pelo convite que recebi para jantar
Pelo tempo para escrever esta lista
Pelos 2€ que encontrei no chão
....



MANIFESTAÇÃO
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Uma vez a vibração elevada à energia
da gratidão estamos prontos para
manifestar o nosso dia e os nossos
sonhos. 
 
A arte da manifestação começa no
momento em que assumimos a total
responsabilidade do que acontece na
nossa vida e percebemos que a nossa
realiadde é criada a partir do nosso
interior. 



MANIFESTA OS TEUS
SONHOS

A NOSSA MENTE ESTÁ CONSTANTE CRIAÇÃO
DÁ-LHE A ORIENTAÇÃO CERTA E VERÁS OS TEUS

SONHOS A TORNAREM-SE REAIS
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Criar uma lista matinal com os
objectivos para o nosso dia vai trazer
mais foco e direccção à nossa mente.
 
É importante que a nossa lista seja
escrita no presente e não num futuro
provavél. Quando escrevemos "hoje eu
recebo um abraço" a minha mente já
dá este ponto como um facto e vai
criar todos os caminhos para a sua
concretização. Ao contrário do que
acontece quando digo "hoje eu vou
fazer...". A minha mente sabe que isso
poderá ou não acontecer... 
 
 



Hoje...

Alimento-me saudavelmente
Respondo a 7 e-mails
Finalizo o projecto "abc"
Faço 20 minutos de exericicio 
Pratico meditação 
Janto com os meus amigos
Sinto-me feliz
Sinto-me bonito/a
Recebo 2 abraços 
 
....



SESTA
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A maioria de nós sente cansaço e baixa
de energia a partir da hora do almoço.
Normalmente é altura do dia em que
sentimos que temos de fazer mais
esforço para concretizar tarefas. 
 
Por isso a Sesta torna-se tão essencial
quando queremos ganhar tempo!
Parece contraditó́rio parar por 20
minutos para dormir e ganhar tempo
com isso, mas a verdade é que após a
sesta ficamos mais energizados e 
muito do que faríamos em 2 horas
passamos a concretizar em metade do
tempo.



b
enefícios

 

BOOST ENERGÉT ICO
AUMENTA O FOCO E ATENÇÃO
MELHORA CAPACIDADE DE DECISÃO
MELHORA A CAPACIDADE DE MEMÓRIA
E APRENDIZAGEM
ELEVA O TEU HUMOR
REDUZ STRESS
AUMENTA A CRIAT IV IDADE

 

 



SE
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A
 
O melhor horário para tirar uma sesta é 7 horas
após acordarmos. Ou seja, se acordamos às 7:00
o ideal seria fazer uma sesta às 14:00.
 
Coloca o alarme para tocar em 20 minutos, deita-
te, fecha os olhos e traz atenção para a tua
respiração. Poderás ou não adormecer. Mesmo
que não adormeças, só o facto de entrares num
espaço mais profundo de relaxamento vai-te
trazer todos os beneficios de uma sesta. 

 
 

 
 



PERDOAR AO
DEITAR
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Dizem que se não vivessemos tão
presos a mágoas e culpas deixariamos
de precisar de aviões e
teletransportaríamo-nos de Portugal
para a China em segundos. 
 
Com isso querem dizer que MÁGOA E
CULPA são a grande limitação à
expansão da nossa energia. 
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Culturamente somos incentivados ao
julgamento: dos outros e de nós
mesmos. Mas quando ganhamos
consciência de como o julgamento nos
limita e nos desempodera o trabalho do
perdão torna-se o nosso maior amigo. 
 
Perdão significa li

 
 

 



SUGESTÃO

Uma das técnicas com as quais mais gostamos de trabalhar é a
do Ho'oponopono. Uma ferramenta poderosa para purificar o
próprio corpo e libertar  as memórias ou sentimentos que nos
mantêm numa sintonia negativa.
 
A nossa proposta é que todas as noites ao deitar uses esta
oração como forma de limpar culpas, mágoas e ressentimentos.
Poderás focar numa situação em particular: como na limpeza de
uma mágoa ou culpa relativamente a uma pessoa em especifico,
ou podes usá-la lde uma forma mais abrangente. 
 
 



SUGESTÃO

O que importa é que durante o período da oração estejas
realmente presente para a forma como estas palavras alteração
a tua vibração. 
 
Na nossa prática gostamos de utilizar uma Japa Mala com 108
contas para nos guiar a entoar e repetir a oração durante 108
vezes.
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S INTO MUITO
POR FAVOR PERDOA-ME
EU AMO-TE
OBRIGADA

 

 



conecta.te

www.pujatherapy.com




