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Olá,
Aqui vamos nós para mais uma 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.
Nesta edição vamos falar sobre o Caos: as
emoções mais densas, como trabalhar com
elas e como ganhar mestria sobre a nossa
vida.
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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Deep.As.Sound
o som que te desperta

Esta edição especial é dedicada ao
programa Deep.As.Sound! Um programa
de 21 dias desenhado para te levar
numa viagem profunda de autoconhecimento através da música e do
movimento.
Todos os dias é lançada uma koan e uma
música para que mergulhes nela através
da dança e de lá retires os teus insights.
Koans são questões que não pode ser
respondida a partir da mente. Koans são
utilizadas no budismo para potenciar o
desenvolvimento espiritual e a
iluminação.
Esta viagem é dividida em 3 partes, 3
grandes temas de exploração: Caos,
Eros e Divino!
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O CAOS
ONDE AS ESTRELAS NASCEM
Caos tornou-se uma das
minhas palavras
predilectas nos últimos
anos.

Quando comecei a
mergulhar a fundo no meu
auto-desenvolvimento
entendi que CAOS é parte
condicionante de estar vivo.

CAOS É UMA

PARTE

Toda a minha vida procurei
evitá-lo, fugir dele, negá-

Todos vimos de lá, todos

INTEGRANTE

lo. E, com isso, perdi
também parte do sabor de
estar viva.

experienciamos o CAOS
quando entramos neste
corpo e todos vamos

DA VIDA
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...

revivê-lo em diversas situações da nossa
vida: a confusão, a incerteza, o
abandono, a rejeição...
C A O S - é tudo aquilo que nos tira dos
contornos de segurança, que abala os
nossos limites, que nos tira da nossa
zona de conforto.
Caos não é confortável. E, por isso,
aprendemos desde cedo a evitá-lo. Mas
se ele faz parte da vida, evitá-lo significa
em parte, morrer!
Na vida vão sempre haver situações que
nos tiram da zona de conforto, que nos
rasgam as esperanças, que nos fazem
sentir frustração, dor... E quanto mais
cedo aceitarmos este facto, menos
iremos sofrer.
Aprender a lidar com o CAOS, a lidar
com as emoções densas que
consideramos negativas é na verdade o
primeiro passo para uma vida mais sã,
mais ampla e mais bela. Nos próximos
capítulos falarei sobre emoções, porque
são importantes e o que fazer com elas.
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CAOS |

DEEP.AS.SOUND

Se ainda não estás a seguir o programa Deep.As.Sound | Convido-te a entrar no grupo do telegram
Puja | Deep.As.Sound onde todos os dias coloca uma música e uma questão!
Por enquanto deixo-te já com a primeira semana dedicada ao Caos, para que possas todos os dias
dançar uma koans que te deixo e de lá retirar os teus insights.
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CAOS |

DEEP.AS.SOUND
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EMOÇÕES

ser-se humano, é ser-se emocional

PARA QUE SERVEM
Ser espiritual, é ser-se
humano. Um dos grandes
erros de quem se aventura
pelo caminho do

A dita espiritualidade positiva é,
na minha opinião, uma das
abordagens mais tóxicas à nossa
saúde. Começamos a acreditar

desenvolvimento
espiritual é começar a
negar a parte humana que

que para ser espiritual não
podemos sentir raiva, tristeza ou
medo. E como isso é utópico,

em si carrega: as emoções!

abrimos uma guerra com nós
mesmos.

E A TOXICIDADE

DA

ESPIRITUALIDADE

POSITIVA
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faz as pazes
com as emoções

Fingir não sentir é o mesmo que apanhar
uma intoxicação alimentar e travar o
reflexo natural do corpo em eliminar as
toxinas.
....
Pensemos nas águas de um rio, que
correm e arrastam consigo uma série de
pedrinhas, troncos, lixo... Se taparmos os
nossos olhos e abrirmos a cada cinco
minutos, não vamos encontrar no rio as
mesmas pedras ou troncos que
encontrávamos nos minutos anteriores.
Porquê?
Porque há fluidez, tudo corre... O
mesmo acontece com as nossas
emoções: se não as reprimirmos elas
transmutam-se em segundos (tal como
acontece com as crianças) - quando as
negamos elas tornam-se um fantasma na
nossa vida - e sem nos apercebermos começam-nos a moldar a vida.
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ABC EMOCIONAL
PERCEBER AS EMOÇÕES

1 RAIVA: quando em harmonia surge
como assertividade e capacidade de impor
limites nos momentos certos. As pessoas
que mais raiva reprimem tendem a
guardar mais rancores, mágoas. Quando
esta energia é reprimida tende a virar
tóxica no nosso corpo e a criar doenças
não apenas psicológicas, mas também
físicas. É importante pôr o corpo a mexer
e descarregar esta emoção quando em
excesso - mais no programa Inner Master

2 MEDO: o medo é o que nos faz
sobreviver enquanto espécie, se não o
tivéssemos, atravessaríamos a estrada
sem olhar para o lado. No seu equilíbrio
é um estado de alerta saudável que nos
ajuda a estar vivos. No entanto, em
desequilíbrio impede-nos de viver. Se
somos pessoas com muitos medos,
podemos perceber porque é que a nossa
vida está de certa forma bloqueada:
porque o medo paralisa. A chave com o
medo é descobrir o que está na raiz
desse medo: na maioria das vezes é um
processo irracional, mas com origem
num episódio traumático da nossa
infância.
8

...

3 TRISTEZA: um somos todos cíclicos e
naturalmente vamos passando por momentos
de maior e menor êxtase. A tristeza no seu
equilibro pode ser um momento de
contemplação, um convite para olhar para
dentro e deixar morrer o que já não nos serve.
A grande chave para lidar com a tristeza é
praticar meditação/ focusing - mais no
programa online INNER MASTER reapreander a escutá-la e movimentá-la.
Porque é quando tentamos escapar dela que
abrimos espaço para processos depressivos,
etc.
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ESCALA
VIBRACIONAL DAS EMOÇÕES
Somos constituídos por
energia, energia essa que
varia na sua frequência

na qual cada emoção
corresponde a um estado
de consciência - definido

vibracional. Para
quantificar os diferentes
níveis vibracionais de
consciência, David
Hawkins criou uma tabela,

por um determinado valor
vibracional de energia.

A QUE

FREQUÊNCIA

VIBRAS?

1 0

...

Quando a nossa energia pulsa em
frequências muito baixas, a nossa
vida não flui - criamos problemas de
saúde, financeiros, nos
relacionamentos… Por outro lado,
quando vibramos em frequências
mais elevadas tudo parece fluir de
forma harmoniosa: temos mais
saúde, atraímos mais abundância e
manifestamos os nossos sonhos
com leveza.
PORQUÊ?
Porque a nossa realidade exterior é
moldada pela nossa frequência
interior. De que importa ter um
jacuzzi em casa se eu não consigo
me conectar com a sensação de
prazer?
Então, antes de procurarmos
alterar a nossa realidade externa,
precisamos de nos consciencializar
da realidade interior que a está a
criar.
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ESCALA VIBRACIONAL
DE HAWKINS

Então, segundo Hawkins
emoções como a vergonha,
culpa, apatia, tristeza, medo,
apegos, raiva e orgulho deixam a nossa energia numa
frequência de estagnação. É
apenas a partir dos 200
Hertz (coragem) que
começamos a vibrar na
frequência da expansão.
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O que fazer?

Mas então não devemos sentir raiva,
tristeza ou medo?
Na verdade, é precisamente por não
nos permitirmos sentir que muitas
vezes ficamos estagnados nessa
emoção.
Ou seja, toda a minha energia pode
estar estagnada na frequência da
raiva apenas porque eu não a
reconheço. Naturalmente terei vários
pensamentos críticos em relação aos
outros, mas se me perguntarem se eu
sinto raiva, eu acho que não.
Então se nos queremos mover na
escala vibracional das emoções, para
que possamos viver uma vida mais de
acordo com aquilo que sonhamos
precisamos de:
1.Reconhecer sem julgamento o
estado vibracional em que nos
encontramos
2. Perceber as fixações emocionais
que estão por trás dessa frequência
(medos, raivas, tristezas reprimidas?)
3. Procurar uma forma de cuidar e
curar esse conteúdo emocional
Guia completo no programa online
INNER MASTER
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3 DICAS DE
MESTRIA EMOCIONAL
Queiramos ou não somos
seres emocionais: todos
nós vamos sentir medo,
tristeza, raiva, frustração...

A grande chave para a saúde
psicológica é aprendermos a
experimentar as emoções de
um espaço consciente com

As emoções têm um papel
fundamental na saúde do
nosso sistema.

as ferramentas correctas
para que se possam
movimentar e libertar pelo
corpo.

ACEITAÇÃO

VS

REPRESSÃO
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NA PRÁTICA
O QUE PODEMOS FAZER?

A Mestria Emocional não deve ser
confundida com Controlo Emocional. O
que partilho aqui contigo vai
precisamente no sentido oposto do
controlo. A Mestria Emocional passa por
fazer fluir e movimentar, passa por viver
as emoções como um todo.

Vamos a isso?
1 ACEITAÇÃO VS NEGAÇÃO: o
primeiro passo é aceitar aquilo que
estou a sentir. Não significa que por
estar a sentir raiva, tenha legitimidade
para sair a bater em toda a gente.
Aceitar é deixar de fugir dessa emoção e
tomar a responsabilidade em fazer
alguma coisa para a transformar.

a lidar com emoções - não chega falar!
Precisamos de encontrar formas de
libertar e descarregar a carga emocional
do nosso corpo: seja com exercício físico,
com técnicas específicas de libertação
emocional, algumas delas partilhadas no
programa INNER MASTER.
3. RECURSOS: quais são os teus recursos?
O que te faz sentir bem? Agora imagina-te
a viver isso, fecha os olhos e deixa que as
boas sensações se integrem nas tuas
células. Se queremos lidar com as
emoções negativas de frente, precisamos
de ter em nós a estrutura que as boas
sensações nos dão. Porquê? Porque
quanto mais eu tiver presente os meus
recursos, mais facilmente conseguirei
transmutar as emoções mais densas em
emoções mais leves. Quando percebo em
mim o bom que é sentir gratidão, mais
facilmente soltarei o ressentimento que
me deixa tão para baixo.

2 CORPO VS MENTE: muitas vezes a
nossa mente racional já acredita estar
em paz com determinada situação, mas
o nosso corpo emocional continua a
tremer. Por isso, é que quando estamos
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INNER MASTER
O TEU GURU INTERIOR
Este é o programa que
todos nós deveríamos ter
tido na escola.

Seria bom se a vida fosse
tranquila e o nosso corpo
emocional não fosse tantas e
tantas vezes atiçado? Nunca

Um programa criado para
todos que buscam
transformar a sua relação

o saberemos! Porque a vida
é mesmo assim, um perfeito
furacão!⠀

consigo mesmo, com o seu
corpo emocional e com a
forma como transitam por
esta vida.⠀

⠀

ACEITAÇÃO

VS

REPRESSÃO
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O que fazer?

A proposta deste programa é levar-te
numa viagem de mestria interior, para
que possas aprender a surfar nos
furacões da vida: com mais ânimo,
mais confiança, mais êxtase, mais
amor!⠀
O que vais aprender?

A arte de escutar e movimentar as
emoções no teu corpo
Reconhecer as estruturas de
carácter e como elas afectam a
tua vida
Identificar as fases activação
emocional
Crenças e padrões limitantes
Como funciona a Lei da Atracção
Como elevar a tua vibração
emocional
Como transmutar as emoções sem
as reprimir
A importância da raiva, do medo e
da tristeza na tua vida
Como usar as emoções a teu favor
Como transcender a vergonha, a
inveja e o cíume
Técnicas para reduzir o stress e
aumentar o relaxamento
Exercícios diários de libertação
emocional
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INNER MASTER
PROGRAMA ONLINE: acesso durante um ano

Um guia prático para a vida: como lidar com as oscilações
emocionais? Neste curso encontrarás ferramentas e
técnicas específicas para lidar com cada uma das emoções:
tristeza, raiva, vergonha, ciúme, culpa, medo, stress...
Conhecer as nossas emoções e aprender a arte de as
movimentar é o primeiro passo para a nossa saúde física,
mental e espiritual.

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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