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Olá,
Aqui vamos nós para a 3ª 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



Bárbara
Luna
Para esta edição convidei a mais recente

mamã Bárbara: a mulher que me seguiu

durante a gravidez e que hoje vos vem falar

sobre os processos emocionais durante a

gestação. 

"Olá, sou a Bárbara Luna e podes chamar-

me por qualquer um dos nomes.

Sou formada em comunicação, psicologia

positiva, mindfulness e Yoga, com

especialização no ensino de Yoga para

crianças e na gravidez.

Hoje sou, ainda, mãe da Benedita, que

trouxe o melhor de mim ao meu coração. E

ela é a razão para ter voltado aos estudos,

agora na área da Parentalidade Consciente.

Adoro tudo o que envolve desenvolvimento

pessoal & crescimento interior e, depois do

meu corpo, a natureza é a minha casa."



índice
Emoções para que servem?

Escala vibracional das emoções

3 Dicas de mestria emocional

As águas da barriga e do coração

Novidade: curso cura emocional



Ser espiritual, é ser-se

humano. Um dos grandes

erros de quem se aventura

pelo caminho do

desenvolvimento

espiritual é começar a

negar a parte humana que

em si carrega: as emoções!

A dita espiritualidade positiva é,

na minha opinião, uma das

abordagens mais tóxicas à nossa

saúde. Começamos a acreditar

que para ser espiritual não

podemos sentir raiva, tristeza ou

medo. E como isso é utópico,

abrimos uma guerra com nós

mesmos. 

ser-se humano, é ser-se emocionalEMOÇÕES
PARA QUE SERVEM

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 curso cura emocional

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. 
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...
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 curso

cura emocional - reapreander a escutá-la e

movimentá-la. Porque é quando tentamos

escapar dela que abrimos espaço para

processos depressivos, etc. 
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Somos constituídos por

energia, energia essa que

varia na sua frequência

vibracional. Para

quantificar os diferentes

níveis vibracionais de

consciência, David

Hawkins criou uma tabela, 

na qual cada emoção

corresponde a um estado

de consciência - definido

por um determinado valor

vibracional de energia.

ESCALA
VIBRACIONAL DAS EMOÇÕES

A QUE
FREQUÊNCIA

VIBRAS?
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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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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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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 Curso Cura

Emocional)

O que fazer?
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Queiramos ou não somos

seres emocionais: todos

nós vamos sentir medo,

tristeza, raiva, frustração...

As emoções têm um papel

fundamental na saúde do

nosso sistema. 

A grande chave para a saúde

psicológica é aprendermos a

experimentar as emoções de

um espaço consciente com

as ferramentas correctas

para que se possam

movimentar e libertar pelo

corpo.

5 DICAS DE
MESTRIA EMOCIONAL

ACEITAÇÃO
VS

REPRESSÃO
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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.

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 

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

curso cura emocional).

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.

NA PRÁTICA
O QUE PODEMOS FAZER?
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Nas aulas de Yoga para

mamãs o meu foco sempre

foi trabalhar a conexão

mãe-bebé, o

corpo-mente da mãe, a sua

respiração para o período

de gravidez e também na

preparação para o parto. 

E uma das intenções

principais é a criação de

um espaço para

que a mãe se possa

sintonizar e equilibrar

interiormente, resgatando

a calma e harmonia

que tantas vezes

escasseiam no nosso dia-a-

dia apressado.

AS ÁGUAS
DA BARRIGA E DO CORAÇÃO

POR:
BÁRBARA

LUNA
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Nos dias de hoje, sabemos que o

nosso bebé nos conhece muito

antes do primeiro encontro. Ouve a

nossa voz, sente o nosso cheiro e

tudo aquilo que nós sentimos. 

Assim, cultivar estados emocionais

positivos pode ser realmente

benéfico para o desenvolvimento

dos bebés In utero e, ainda,

influenciar a sua adaptação à Vida

extra uterina. 

Sabendo isto tão bem e tendo

ajudado tantas mulheres com

meditações, visualizações e

afirmações positivas, foi com

alguma surpresa que senti, na minha

própria pele, que gerir

determinadas emoções durante a

gravidez pode ser desafiante.

Em primeiro lugar: Hello

hormonas!

É todo um cocktail que não é

possível descrever por palavras, só

mesmo navegar aquele oceano. Por

vezes, era devastador e levou-me às

profundezas de quem sou. Noutras

tantas, era eu quem surfava a crista

das ondas.

...
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ÁGUA
O ELEMENTO DAS EMOÇÕES
O elemento associado às emoções é a

água, porque eia tem a essa capacidade

de passar por vários estados até à

evaporação, tal como as emoções não

são estanques.

Com o dobro do sangue a circular no

corpo e uma barriga cheia de líquido

amniótico, quantas emoções cabem

dentro da mulher grávida?

Durante uma gravidez acontecem muitas

mortes, despem-se muitas peles que

deixam de nos servir, a fim de nos

tornarmos numa nova Mulher, que também

nascerá no parto. E, se existem pedaços da

nossa personalidade que todas estamos

dispostas a deixar ir, outras podem

apresentar maior dificuldade. Este

abandono de velhas partes de nós pode 

trazer consigo estados de alma profundos,

vulnerabilidade e tantas emoções distintas

do que entendemos por “estado de graça”.
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Aliado a tudo isto, o corpo

muda a cada dia que passa

e temos o milagre da Vida

a acontecer em nós. Tem

tanto de belo e

transcendente como nós

tira o chão em tantos

outros momentos.

Consequentemente, dizer

a uma grávida coisas como

“não estejas

triste/zangada/ frustrada

que fazes mal ao bebé” só

contribui para gerar

(ainda mais) frustração. 
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Afinal, não é que

estejamos equipadas com

um botão que

automaticamente nos leva

de um estado de ansiedade

a um estado “zen”, muito

menos numa fase de

tamanha transformação

interior e exterior .

E já falei das hormonas,

certo?

...
UM COCKTAIL
DE EMOÇÕES



ENTÃO COMO GERIR O TSUNAMI EMOCIONAL
QUANDO ELE NOS ENVOLVE?



Com coisas que nos façam bem, seja

Yoga, meditação, respirações,

afirmações, carinho e paciência

connosco, rodearmo-nos de apoio e

compreensão. Essa era parte que eu já

conhecia.

 A novidade foi: aceitação e libertação.

Aceitar o que sentimos para podermos

libertar o que sentimos. E libertar a

culpa que podemos sentir por sentirmos

o que sentimos! Com tanto sentir... faz

sentido?

Comigo resultou, nos momentos em que

me deparei com emoções mais difíceis,

falar com a minha filha dentro da

barriga, explicando-lhe que as emoções

são com as ondas do mar, elas vão e

vêm. 

Afinal, o que estaria a ensinar à minha

filha, desde a gestação se, ao invés de

me permitir viver, digerir e libertar,

escondesse e suprimisse o que me vai no

coração?
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GERIR
O TSUNAMI EMOCIONAL



Ser-se humano é isso. É ser-se uma humana

grávida é isso a dobrar: respeitar e

compreender todas as nossas cores, todo o

espectro de emoções de que somos feitos.

E submergir, uma e outra vez, nessas águas

profundas da nossa barriga… e do nosso

coração.

****

Cada mulher vive cada gravidez - sim, porque a

mesma mulher pode ter experiências distintas

com diferentes gestações - de uma forma única,

pessoal e intransmissível. 

Aqui, falo da minha experiência e do que

observei nas mulheres que tive a honra de

acompanhar enquanto professora de Yoga Pré

Parto)
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Bárbara Luna
@barbaralunagram

barbaraluna.pt



É com imensa alegria que

finalmente partilho com

vocês esta linda criação de

um ano: o curso online CURA

EMOCIONAL..

Neste curso encontrarás

ferramentas e técnicas

específicas para lidar com

cada uma das emoções:

tristeza, raiva, vergonha,

ciúme, culpa, medo, stress...

CURA EMOCIONAL
CURSO ONLINE
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NOVIDADE

Um guia prático para a vida: como lidar com as oscilações emocionais?

Conhecer as nossas

emoções e aprender a arte

de as movimentar é o

primeiro passo para a

nossa saúde física, mental e

espiritual.
...

MAIS INFO EM
PUJATHERAPY.COM



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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Convido-vos a conhecer o seu trabalho maravilhoso

a partir do instagram: @barbaralunagram

SITE: BARBARALUNA.PT
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Bárbara Luna



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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