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Olá,
Aqui vamos nós para a 5ª 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 Manifesta

os teus sonhos.

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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São 2:00 da manhã, o

despertador toca e diz-te:

levanta-te, está na hora

de criar novos projectos. 

E tu lá vais, com o teu

corpo ainda a cambalear,

os teus olhos semi

abertos... Tudo em ti te

pede para voltar para a

cama... 

Mas o despertador fala mais alto:

é hora de mudar! E tu esforças-

te... Sais da cama, vais fazer uma

corrida, sentas-te para meditar,

limpas a casa, refazes o teu

frigorífico... E de repente - pum -

ainda nem chegaste a metade do

dia e já não tens energia para

nada: cais no sofá e dormes mais

5 horas a fio... 

pujahealingANO NOVO
VIDA NOVA?

O INVERNO
PEDE

CONTEMPLAÇÃO

1



É TEMPO DE
CONTEMPLAR
O mesmo acontece com as tão

conhecidas resoluções de ano novo.

Estamos no pico do Inverno - onde a

noite é mais longa e o dia mais curto. 

A vida pede-nos contemplação, mas as

datas comemorativas dizem-nos que é

tempo de agir... Agimos sem força,

tiramos energia das poucas reservas que

temos e em pouco tempo os planos

saem-nos furados e voltamos ao

mesmo...

Então, perguntas-me: porquê criar um

curso de manifestação para o ano novo?

Porque este é o momento mais escuro

do ano, o momento em que se

estivermos atentos podemos detectar 

 os pequenos demónios internos que nos

drenam a energia, nos impedem de criar

a vida que queremos viver.

A manifestação vai muito além da ação:

de te inscreveres num ginásio, de

mudares a tua alimentação... O processo

da manifestação é uma viagem, onde

primeiro começo a desmanchar os

padrões limitantes que me fazem

boicotar as minhas acções e lentamente

começas a entender quem és e o que

realmente queres fazer.
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ara muito de nós, ainda

não será o tempo de colher

os frutos… Mas é sem

dúvida o momento de

preparar o terreno interior

para que os brotos que

plantamos possam

começar a florir quando o

sol chegar!  ⠀
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CUIDA DO TEU
TERRENO INTERIOR

PARA QUE NA
PRIMAVERA AS

NOVAS SEMENTES
POSSAM FLORIR

É TEMPO DE 



Apesar de sentir que o

momento de passagem de

ano não é de todo o

momento para agir, sinto

que é um grande portal

para reflectir. 

Reflectir sobre quem fui

durante o ano anterior, o

quanto estive mais ou

menos alinhado com os 

meus sonhos e acima de

tudo, começar a perceber as

histórias que me conto que

me ajudam no processo de

auto sabotagem.

7 BLOQUEIOS
À MANIFESTAÇÃO

ONDE COMEÇA
O PROCESSO

DE AUTO
SABOTAGEM
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Lembro que a

manifestação é muito mais

que uma ação. Antes de

erguer uma casa, é preciso

analisar o solo, aprender

arquitetura, encontrar

inspiração em mestres da

área, etc, etc. O mesmo

acontece para tudo… Há

um sonho… E na maioria

das vezes queremos atingi-

lo no imediato, saltando

todas as outras etapas.
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Então, a primeira etapa seria -

analisar o solo! Tenho um solo

fértil para manifestar o sonho

que quero alcançar? Ou o meu

solo está replecto de raízes

velhas e entulho que terei de

limpar antes de avançar? Quais

são os bloqueios, que me

impedem de manifestar os meus

sonhos? 

Nesta capítulo falarei dos 7

principais bloqueios que poderão

estar a impedir a tua vida de

rolar.

A MANIFESTAÇÃO É
UMA VIAGEM COM

VÁRIAS ETAPAS

ONDE COMEÇAR?



7 bloqueios à
manifestação
1  MEDO: qual é a pior coisa que pode

acontecer se o teu sonho se tornar

realidade? No ThetaHealing aprendi que

os medos ocultos são aqueles que mais

bloqueiam a nossa vida. Achamos que

queremos algo, mas ainda não apanhamos

os medos que o nosso subconsciente

carrega sobre o assunto. Identifica os

medos e trabalha na sua transformação.

2 MÁGOA/CULPA: quanta energia

perdemos a pensar no que o outro nos

fez ou no que nós fizemos? A mágoa e a

culpa são vampiros energéticos.

Dificilmente conseguimos criar alguma

coisa, se a nossa energia estiver

estagnada numa destas direcções.

Identifica as mágoas e culpas que ainda

carregas dentro do teu sistema e

trabalha ativamente na sua limpeza.

*No curso online Cura Emocional ou no Get

Ready, tens acesso a ferramentas específicas

para trabalhar estas emoções.
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bloqueadores
energéticos
3  INVEJA: como olhas para aqueles que já

atingiram aquilo que tu queres atingir? A

inveja é muito subtil, e na maioria das vezes,

nem a detectamos. Julgamos os outros sem

nos aperceber de que por trás, existe inveja.

Olha para aqueles que já alcançaram o que tu

queres alcançar e em vez de nutrir

sentimentos de crítica, nutre a admiração, a

inspiração: se eles conseguem é porque

também o é possível para mim. Celebra os

resultados dos outros.

4 ESCASSEZ:  o que nos traz ao

sentimentos de escassez. O que é a

inveja se não o sentimento de escassez:

ele tem e eu não tenho?

Na maioria das vezes quando queremos

alguma coisa que ainda não temos ou

ainda não realizamos, quando pensamos

nela, surge o sentimento de: "oh, como

eu gostava... mas ainda não tenho". 

Sempre que vibro em escassez, atraio

mais escassez... Então, está atento a

qualquer sentimento de escassez e não

o alimentes.
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bloqueadores
energéticos
5  IMPOSSÍVEL: já trabalhaste os medos, as

mágoas, as culpas, a inveja... mas ainda assim

não acontece? Procura perceber se dentro

de ti acreditas ser possível...

Crescemos com uma série de

condicionamentos sobre o que é ou não

possível: o dinheiro não surge de forma fácil,

tens de trabalhar no duro para atingir os

teus sonhos... Transforma essas crenças e

aprende a transcender o impossível.

6. CULPAR OS OUTROS : A base para a

manifestação é o empoderamento

pessoal. É no momento em que

assumimos que somos os responsáveis

pela realidade que moldamos que

assumimos o controle necessário para

mudar o que é preciso transformar.

Enquanto acusamos os outros, as

circunstâncias, o sistema -

permanecemos na inércia. Porque na

verdade, não há como mudar os outros...

Ao culparmos o outro, nutrimos o

sentimento de frustração dentro de nós.

Observa esse padrão e transforma-o:

"Eu sou o criador da minha realidadade"
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bloqueadores
energéticos
7  FALTA DE ENERGIA:  tudo na vida é

energia, tudo na vida é movimento. Onde

há vida, há movimento. Como cuidas da

energia do teu corpo?

Se queremos manifestar sonhos,

precisamos de uma boa quantidade de

energia disponível. E para isso,

precisamos de nos mover. Sim, falo de

realmente mover o corpo: dançar, correr,

caminhar... Qualquer coisa que faça o

coração acelerar, que te faça sentir a

energia a correr pelo corpo. 

Todos os dias deveríamos fazer algum tipo

de movimento, mesmo que leve. Então

quando te sentires sem energia - apesar

de tudo te pedir para ficar na cama -

levanta-te, coloca uma música que te

anime e dança, dança de forma livre e

louca... E percebe como de repente, o

cansaço se transforma em êxtase...

Canaliza este êxtase para manifestar

aquilo que queres na tua vida. 
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Sabes aqueles dias em que

acordas mal e parece que

tudo, mesmo tudo, nesse

dia dá errado?

A lei da atracção explica-

nos que tudo aquilo que

acontece na nossa

realidade exeterior é um

reflexo do nosso estado

interno. Então, a realidade que

vivemos é um incrível reflexo

daquilo que estamos a viver

internamente.

Na maioria das vezes não nos

apercebemos disso, culpamos os

outros, culpamos o sistema,

culpamos as circunstâncias...

ELEVA-TE
LEI DA ATRAÇÃO

ATRAÍMOS
O REFLEXO
DA NOSSA

ENERGIA
INTERNA

1 0



Tornamo-nos vítimas da vida que

vivemos e nada se transforma.

A mágica acontece quando

percebemos que a vida é uma tela

em branco, que ganha forma através

do pintor que a toca. Esse pintor és

tu.

Que arte surgirá nessa tela se o

pintor estiver com raiva, deprimido

ou ansioso? 

Não há como querer mudar a forma

como a vida se pinta, se não

mudarmos o pintor que a escreve. 

Então eleva-te!! Eleva a tua forma

de pensar, de sentir, de querer... Eu

sei que é dificil, tens de o fazer,

antes que a vida te brilhe... Como

me sentir feliz quando tudo à minha

volta parece só me trazer dor?

Este é o grande desafio... Precisas

de viver como se tudo aquilo que

desejas, já estivesse a acontecer.

Precisas de sorrir, antes da vida te

dar razões para o fazer.

...
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Há 3 coisas muito simples

que podemos fazer

diariamente que irão

transformar totalmente os

nossos dias e a forma como

acordamos para a vida. 

Acredito que menos é

mais, e por isso, trago-te 3

práticas simples que podes

ir revisitando ao longo do

teu dia sempre que

precisares. 

Convido-te a experimentar

usá-las  durante 21 dias -

até às tuas células

incorporarem esta nova

forma de ser e sentir. 

3 PRÁTICAS
PARA MUDAR A TUA VIDA

RITUALIZA
A TUA

ELEVAÇÃO
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Lembro que somos seres

de hábitos, e se durante

anos tivemos habituados a

sentir stress, medo,

ansiedade, raiva, culpa...

Então, quando começamos

a trazer nova informação,

novas formas de sentir,

mais expansivas... Por

melhor que elas sejam, o

nosso corpo vai ressentir a

falta da adrenalina criada

pelas emoções mais

antigas.
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Por isso, precisamos de lhe dar

tempo... Não se ganha músculo

numa ida ao ginásio... E quando

falamos em mudança de hábitos,

diz-se que levamos em média 21

dias a criar novos padrões.

Durante 21 dias convido-te a

incluires estas práticas nos teus

rituais matinais. 

21 DIAS PARA
MUDAR OS TEUS

HÁBITOS
EMOCIONAIS



1  ENERGIA E MOVIMENTO: todos os

dias de manhã, acorda e ainda antes de

tomares o pequeno-almoço -

movimenta-te! Podem ser apenas 10

minutos, mas faz alguma coisa que te

faça acordar a corrente sanguínea: dá

uma corrida, dança uma música veloz,

faz um treino funcional intensivo.

Qualquer coisa que te faça suar e sentir

o coração a disparar. Como já referi

atrás, movimento é vida / estagnação é

doença. No dia em que pararmos de nos

mover, morremos. Por isso, se queremos

mais vida, se queremos criar, manifestar

- precisamos de trazer mais e mais vida,

mais e mais movimento. 

2. GRATIDÃO: depois de te moveres,

senta-te e agradece pelas coisas simples

que já acontecem na tua vida. Agradece

pelo que tens, mas também pelo que és -

reconhece-te! Permanece nesse estado

de gratidão por 3/5 minutos. Parece

simples, mas na verdade vivemos numa

cultura em que o padrão de reclamação

é tão habitual - que naturalmente o teu

sistema te vai querer convidar a sair

desse estado vezes sem conta. Lembra-

te, quando permaneces em escassez é

escassez que irás atrair. Eleva-te à

gratidão, para que a vida te dê mais

motivos para te sentires grato. Começa

por agradecer pelas coisas mais banais,

que na maioria das vezes nem reconheces:

ter uma cama onde dormir, ter água

quente para tomar banho... E realmente

sente como é bom já ter tudo isso. 

3. VISUALIZAÇÃO: após elevares a tua

vibração à gratidão, tira uns minutos para

te visualizares a ter ou a ser aquilo que

tanto desejas. Não te preocupes em

descobrir como chegarás lá... Apenas

visualiza-te a viver isso e a deixar que as

tuas células comecem a reconhecer essa

realidade como real. 

Durante este tempo não deixes que a tua

mente entre com: "mas isso ainda não

existe, não é possível, tu não consegues."

Lembra-te que tudo é possível e a única

coisa que precisas de fazer é acreditar e

criá-lo dentro de ti. É no momento em que

assumes essa força que começas a

entender o que é a MAGIA.

3 práticas
para mudar a tua vibração
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A VERDADEIRA MAGIA
É A QUE COMEÇA DENTRO DE TI



Mais do que o que é que eu

quero fazer ou ter, para

mim, a grande pergunta é:

!quem quero ser?".

Esta é a pergunta que me

guia - quem preciso de ser

para viver de forma mais

autêntica e honesta com a

minha verdade interior.

Então, por exemplo, se eu

percebo a tendência de

dizer a tua que sim para

ser aceite pelos outros... 

Se ao reflectir sobre o ano

passado percebo que me

atropelei vezes sem conta

por medo da rejeição... 

Percebo...

QUEM QUERES
SER EM 2021

COMO POSSO
SER MAIS
HONESTO

COMIGO
MESMO
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Em 2021 quero ser coragem,

quero ser amor-próprio...

E a partir daqui começo a

delinear então a minha lista

de manifestação: o que posso

fazer para vibrar mais em

coragem e amor próprio?

E a partir daqui começo

1 7

Cria o foco
PARA 2021

fazer desporto?

fazer prátcas de auto-cuidado e prazer

diário?

praticar ativamente dizer não sem

precisar de encontrar desculpas?

 então a delinear a minha lista de

manifestação: o que posso fazer para

vibrar mais em coragem e amor próprio?

Para este inicio de ano, esta a minha

sugestão de reflexão: quem precisas de ser

em 2021 para viveres mais a tua verdade?

Cria a direcção e descobre os caminhos !



Queres mudar a tua vida e

falta-te energia para fazer

as mudanças que precisas?

Neste curso vais vais

aprender e aplicar os

princípios básicos da

Manifestação. 

Este curso vai-te a

identificar os bloqueios

que te impedem de

alcançar os teus sonhos e a

transformar padrões

emocionais limitantes.Um

passo-a-passo que te guia

desde a mestria da Lei da

Atracção até à

Manifestação dos teus

objectivos.

GET READY
MANIFESTA OS TEUS SONHOS

CURSO
ONLINE

QUANDO E
ONDE QUISERES
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Como funciona a Lei da

Atracção na prática

Como te movimentares na

Escala Vibracional

Como se forma o trauma

Métodos de descarga

emocional

Os princípios das emoções

Os principais bloqueios à

manifestação

Como criar direcção na vida

Identificar crenças limitantes

Entrar em estados elevados de

consciência

Bónus: 

Plano 21 dias para transformar a

tua vida

Preço: 39,11 (acesso ao curso

durante 1 ano)

O QUE VAIS

APRENDER
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Entra em pujatherapy.com ou fala

comigo se quiseres adquirir o curso

11 Aulas em formato de vídeo (de 7 a 15 minutos)

4 Meditações guiadas em formato de aúdio

Vários PDF´s com exercício práticos



+ 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.

ONLINE & AO VIVO:

dna básico: 22 a 24 Janeiro

dna avançado: 12 a 14 Fevereiro

dig deeper: 11 a 18 Fevereiro
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PUJATHERAPY.COM



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€



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. 


