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Olá,
Aqui vamos nós para a 4ª 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 Mestria

Emocional, próxima edição dia 1 de

Dezembro.

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 uma

Crença Limitante?

É um programa que nos

impede de ver o mundo

com todas as

oportunidades que ele tem

para nos oferecer. 

É uma fixação numa forma de

percepcionar a realidade que nos

limita a expansão e o

desenvolvimento.

Por exemplo, se eu acredito que

todas as pessoas ricas são más -

eu limito a minha possibilidade 

o que são e como se formamCRENÇAS
LIMITANTES

É UMA FIXAÇÃO
QUE NOS IMPEDE

DE VIVER EM
EXPANSÃO
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crenças
limitantes

de criar boas conexões com pessoas

financeiramente abundantes, eu limito a

minha possibilidade de atrair dinheiro

para a minha vida, etc…

Ou seja, uma crença limitante é um

bloqueio. Bloqueio sobre o qual

podemos ter maior ou menor

consciência. 

Existem crenças limitantes das quais

temos consciência (embora possamos

não estar conscientes do quão elas

limitam a nossa vida) - por exemplo -

quando eu digo: “Os ricos são maus”

 E temos crenças limitantes que actuam

ao nível do subconsciente - por exemplo

- quando eu racionalmente não tenho

qualquer julgamento em relação às

pessoas ricas, mas internamente sinto-

me sempre ameaçada quando estou

perto de uma.
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88% da nossa realidade é

moldada não por aquilo

que acreditamos a um

nível consciente, mas por

aquilo que o nosso

subconsciente acredita. 

Ou seja, eu posso

conscientemente decidir

emagrecer: marco uma

consulta num

nutricionista, inscrevo-me

num ginásio...
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Cumpro a primeira semana de

programa cheia de força, mas

passado uma semana começa um

processo de auto-sabotagem que

parece ser mais forte do que eu:

“Está a chover - hoje é melhor

nem sair de casa… Portei-me tão

bem na semana anterior,  até

mereço!”... 

E dois dias depois lembro-me que

tenho um telefonema pendente

há 3 semanas: ”É mais

importante resolver isto do que

ir ao ginásio, claro..”

SUBCONSCIENTE
MANIFESTA 88% DA

NOSSA REALIDADE

subconsciente



E os dias vão passando, várias

desculpas vão surgindo, até que:

“Desisto. Eu não sou capaz, é

impossível conseguir emagrecer”

Então, neste caso, por exemplo, eu

posso acreditar que preciso de

emagrecer, mas na minha história

ter sentido em algum momento que

a minha beleza fazia com que a

minha mãe tivesse ciúmes de mim e,

por isso, me desse menos amor. 

Então, para o meu subconsciente,

eu preciso de escolher entre ser

bonita ou ter o amor da minha mãe.

E, inevitavelmente, esse amor vai

ser sempre mais importante. 

Por isso, quando eu começo a tentar

emagrecer o meu subconsciente

surge com toda a força e diz: PÁRA,

NÃO É SEGURO!

O primeiro passo para mudarmos

uma crença limitante é identificá-

la. E depois claro, reprogramá-la

para que o subconsciente não

associe mais EMAGRECER -

PERDER O AMOR DA MÃE.

Falarei mais sobre isso no artigo

Reprograma a Tua Mente com o

ThetaHealing. 

...
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No ThetaHealing

dividimos as crenças

limitantes em 4 níveis:

primário, genético,

histórico e de alma. Estes

níveis dizem respeito à

origem das crenças que

formamos. 

É possível que uma crença

limitante esteja presente em

mais do que um nível em

simultâneo, tornando-a, por

isso, mais instalada na nossa

vida.

OS 4 NÍVEIS
DE CRENÇAS

QUAL A ORIGEM
DAS CRENÇAS
LIMITANTES?
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NÍVEIS DE CRENÇAS
1  PRIMÁRIO: este nível diz respeito às

crenças que formamos durante a nossa

infância, especialmente durante os

primeiros 7 anos de vida.  São as crenças

que desenvolvemos através das nossas

primeiras interacções com o mundo. 

Exemplo: Sempre que falava, os meus pais

ignoravam-me - E eu aprendo que o que

eu tenho a dizer não é importante!

2 GENÉTICO: este nível corresponde

aos programas que carregamos da nossa

linhagem ancestral. São crenças que

trazemos no nosso DNA. 

Exemplo: Todas as mulheres da minha

linhagem tiveram casamentos sem amor

- E eu carrego em mim a crença de que

"O meu marido é o meu pior inimigo",

mesmo sem nunca me ter casado.

Esta crença pode, por exemplo, fazer

com que eu atraia sempre para a minha

vida homens que estão apenas de

passagem para que eu nunca tenha de

viver uma relação estável e correr o

risco de viver sem amor. 
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NÍVEIS DE CRENÇAS
3  HISTÓRICO: este nível corresponde às

crenças do subconsciente colectivo ou de

vidas passadas.

Exemplo:  no subconsciente colectivo

existe a crença de que o HIV é incurável,

mesmo havendo casos de pessoas que já

se curaram. Se eu estou infectada com

HIV - este programa pode estar a impedir

que eu me cure. 

4 ALMA: este nível diz respeito a

crenças mais profundas - crenças ligadas  

à forma como a nossa alma acredita ter

de vir viver o seu propósito de vida aqui

na terra.

Exemplo: a minha alma pode achar que

para evoluir espiritualmente precisa de

passar por vários momentos de dor. E,

por isso,  aqui e ali eu vou atraindo

situações dolorosas e muito desafiantes

para poder ir crescendo e evoluindo. 
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Vamos falar sobre o

dinheiro... Foi durante

muito tempo um dos temas

mais tabus dentro do

mundo da espiritualidade.

Embora nos últimos

tempos tenha começado a

existir uma maior atenção

relativa a este tema... Ainda

muitos de nós achamos que

temos de escolher entre ser

financeiramente abundantes

ou ser "espirituais"

DINHEIRO
E O QUE O LIMITA

ABUNDÂNCIA
FINANCEIRA OU

ESPIRITUAL?
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Durante muito tempo tive imensa

aversão a receber dinheiro pelo que

fazia, sentia que de certa forma

estava a desvirtuar a sacralidade do

meu trabalho. 

E houve um dia em que ouvi: "O

dinheiro deve estar nas mãos de

quem pode fazer algo útil com ele".

E nesse momento realizei o quanto

o facto desta divisão dinheiro -

consciência/espiritualidade -

contribui para que as estruturas

obsoletas permaneçam.

ESTÁ NA HORA DE MUDARMOS A

NOSSA RELAÇÃO COM O

DINHEIRO 

Uma das crenças que mais

encontramos no ThetaHealing

quando o tema é o dinheiro é a de

que: "O dinheiro é a fonte de todo o

mal".

Muitos de nós acreditamos que se

vivêssemos num mundo sem

dinheiro, não existiria a corrupção e

manipulação que encontramos nos

nossos sistemas. 

...

9



Se eu acredito que o dinheiro

é negativo eu crio,

naturalmente, uma barreira

à sua atracção. 

É importante mudarmos a

nossa relação com o

dinheiro, percebendo que o

seu verdadeiro propósito é

permitir a troca. Ou seja, o

dinheiro é NEUTRO. O que

fazemos com ele, é da nossa

responsabilidade. 
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O DINHEIRO
É NEUTRO

No mundo em que vivemos, o dinheiro

ainda é a única fonte de troca que nos

permite ir a qualquer parte do mundo,

adquirir qualquer tipo de serviço ou

produto. Sem ele, se eu quisesse batatas e

produzisse tomates, teria de encontrar

alguém que quisesse trocar batatas por

tomates. Hoje eu posso comprar batatas a

alguém que não está minimamente

interessado nos meus serviços.

Quanto mais rápido curarmos a nossa

ligação com o dinheiro, mais este estará ao

serviço do mundo e não ao serviço de quem

nele não tem interesse. 



1  O DINHEIRO CORROMPE: uma das

crenças que mais encontro nas

consultas ThetaHealing tem a ver com o

medo de que se "eu enriquecer, vou-me

corromper". É uma crença muitas vezes

ancestral ou até histórica, que

carregamos pelos exemplos de pessoas

que ao ganhar muito dinheiro perderam

a sua humildade, tornaram-se mais

ambiciosas... Para além dos processos de

Reprogramação Mental - é interessante

começarmos a olhar para bons exemplos

de pessoas que ganharam muito

dinheiro e o usaram para fazer coisas

positivas para o mundo. 

2. PESSOAS RICAS NÃO RECEBEM

AMOR: outra crença muito comum tem

a ver com a ideia de que "se eu

enriquecer, os outros só vão querer

saber do meu dinheiro, não irei saber em

quem confiar". 

Esta crença levanta consigo uma séria de

crenças ligadas à desvalorização pessoal.

Para além da Reprogramação, um bom

recurso é usar o mantra: "Eu sou amado/a

apenas por ser quem sou"

3. SEREI SEMPRE POBRE: outra crença

que surge com muita frequência é a

programação de que "É impossível

enriquecer, serei sempre pobre". Esta

crença é na maioria das vezes um

programa genético, que herdamos da

nossa família.  É importante aqui

começarmos a visualizarmo-nos a atrair

uma grande quantia de dinheiro para a

nossa vida, e sentirmos o prazer do

receber. Podemos também imprimir notas

falsas de um valor muito elevado e

guardar num pequeno cofre que vamos

visitando com regularidade. Para que a

nossa mente se comece a transitar da

ideia de ser pobre, para a ideia de ser

financeiramente abundante.

CRENÇAS
SOBRE O DINHEIRO
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Puja Mariana



Depois de falarmos sobre

como as crenças limitantes

do nosso subconsciente

bloqueiam a nossa vida...

Fica a faltar falar sobre o

que podemos fazer para as

identificar e transformar.

Para isso, vai fazer sentido

falar sobre uma das

técnicas que mais sucesso

tem tido na

reprogramação da nossa

mente: o ThetaHealing. 

Uma técnica criada por

Vianna Stibal há mais de

20 anos - que hoje é

ensinada e difundida

THETAHEALING
REPROGRAMA A TUA MENTE

COMO O
THETAHEALING

FUNCIONA
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por todo o mundo.

Mas então o que fazemos no

ThetaHealing? 

Em primeiro lugar aprendemos a

entrar em estado de Theta**. A

onda cerebral que acedemos

quando estamos ou em meditação

profunda ou a sonhar.

Para conseguirmos aceder à

informação do nosso subconsciente

e identificar as crenças limitantes

que andam a bloquear o nosso

caminho, precisamos de sair da

nossa mente racional e entrar num

espaço meditativo mais profundo.

Então, o primeiro passo no

ThetaHealing é entrar nesse estado

de consciência mais profunda em

que toda a informação se abre, sem

os filtros e barreiras da nossa mente

racional.***

** As ondas cerebrais são a frequência que o

nosso cérebro vai emitindo consoante a

actividade que vai tendo. Theta é a onda

cerebral de maior relaxamento, antes de Delta -

sono profundo. 

*** Segue a meditação no final da Magazine para

te levar ao estado Theta

...
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Qual a pior coisa que

pode acontecer na

minha vida se eu tiver

muito dinheiro?

Em segundo lugar,

aprendemos a fazer

digging - um sistema de

questionamento que nos

leva a encontrar a origem

de determinado padrão

limitante na nossa vida.

E deixo que a primeira

coisa, que surgir na minha 
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cabeça, venha à

consciência, antes que a

minha mente consciente

comece a racionalizar tudo:

"oh não, mas isso claro que

não iria acontecer". Se o

nosso subconsciente

acreditar que se eu tiver

muito dinheiro vou perder

os meus amigos... De nada

adianta eu dizer-me que

isso não vai acontecer,

enquanto não reprogramar

esta crença num nível mais

profundo. 

QUAL A PIOR
COISA QUE

PODE
ACONTECER NA

TUA VIDA?



Em terceiro lugar, percebemos qual

a aprendizagem que a situação de

origem desse programa nos estava a

trazer.

Em quarto lugar,  criamos uma

reprogramação que nos abra mais

possibilidade e nos traga mais

expansão. Retiramos as crenças

limitantes e substituimos por

programas mais adaptativos. 

A reprogramação no ThetaHealing

acontece de forma extremamente

fácil e eficaz pelo facto de estarmos

em estado de Theta. Neste estado é

como se todo o nosso campo

estivesse aberto e tudo fosse

plausível de ser movido. 

Aquilo que dificilmente

conseguimos alterar com a nossa

mente racional, em Theta torna-se

extremamente simples. 

...
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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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Horário

sexta-feira: 19:00 - 22:00
sábado e domingo: 9:00 - 17:00

Inclui

18 horas de Formação
Certificada 
Certificado de Praticante de
ThetaHealing 
Possibilidade de participar
numa futura formação
presencial sem custo
acrescido 
Acesso à comunidade
privada para alunos
Manual TheaHealing Dna
Básico

Vais aprender

 1. O poder do pensamento e das palavras
2. As 5 ondas cerebrais (Alpha, Beta, Delta, Gama e Theta)
3. Como ativar a intuição e fazer leituras energéticas
4. O poder da onda cerebral Theta para a cura
5. Como aceder à onda Theta e conectar com a Energia do Criador
6. Como mudar a tua realidade mudando crenças e sentimentos
profundamente enraizados
7. A técnica de digging: aprender a encontrar uma crença raiz
limitante
8. Como identificar e substituir crenças limitantes nos níveis básico,
genético, histórico e de alma
9. A libertar facilmente velhos medos, raiva, ressentimento e
sentimentos de rejeição
10. Os 7 planos da existência
11. A activação do DNA
12. Comunicar com Anjos da guarda
13. O que são famílias de alma e almas gémeas
14. Manifestação e Abundância: o segredo para se manifestar
através do ThetaHealing - começando a co-criar a vida com que
sonhas

Valor

360€



CURSOS ONLINE

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.

ONLINE: acesso durante um ano

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 & AO VIVO:

dna básico: 27 a 29 Novembro

dna avançado: 23 a 25 Novembro & 4 a 6 Dezembro
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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. 


