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Olá,
Aqui vamos nós para a 2ª 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 Natureza, e

a cada 15 dias teremos novos temas.

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



Bernardo
Queiroz
Para esta edição convidei  aquele que conheço como sendo o maior amante das plantas!

Deixo-vos aqui uma breve apresentação e os links para os dois incríveis projectos que traz

consigo.

"Nasci na cidade e por lá permaneci até um pouco depois da idade adulta.

No retorno de algumas viagens pelo mundo comecei a imaginar o que me poderia
fazer mais feliz. Imaginei uma vida envolvido pela natureza. Onde tudo o que podia precisar
estava lá, disponível. E assim, seria livre para escrever, dançar e criar. No fundo, buscava uma
vida autossuficiente.   

Motivado por esta busca, comecei a trabalhar com plantas, árvores e jardins. Apaixonei-me
pelo tema da natureza. Explorei e concluo cada vez mais que
aquilo que ambicionava está mais perto do que imaginava. Explorei um pouco mais e percebi
que nada é por acaso. A minha formação em psicologia não parecia mais ter sido um tempo
perdido. 

Comecei a fazer a ponte, bastante óbvia, entre o estado psicológico das pessoas e a influência da

natureza. Os resultados encontrados até hoje são muito evidentes. A natureza influencia, e de que

maneira(!!), o nosso estado mental. Quero aproximar as pessoas da natureza tal como a natureza

se aproximou de mim. É o meu sonho!"

www.florestarica.pt
www.bgjardins.com
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Casa vez mais se tornam

óbvios os benefícios do

contacto com a Natureza. 

Um contacto que nos

deveria ser totalmente

natural, mas que com o

desenvolvimento das

cidades fomos perdendo.

Earthing ou Grounding é a

expressão em inglês para

aterramento ou enraizamento. O

Earthing acontece sempre que

colocamos o nosso corpo em

contacto directo com a terra:

pés, mãos, corpo inteiro... Vários

estudos têm vindo a comprovar

os benefícios desta prática:

pé na terra, cura no corpoEARTHING
E SEUS BENEFÍCIOS

A NATUREZA
CURA. SÓ

PRECISAMOS
ESTAR

DISPONÍVEIS.
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benefícios
saúde emocional
1  Redução do Stress & Energização:

vários estudos têm vindo a comprovar que

o Earthing contribui para um equilíbrio

entre o Sistema Simpático e

Parassimpático. Por outras palavras, alivia

os níveis de ativação simpática em

pessoas que experimentam muito stress

diário; e reduz os níveis de ativação

parassimpática em pessoas com tendência

a letargia. 

2 Fortalece o sentido de pertença: um

dos grandes desafios que

experimentamos enquanto humanos é

muitas vezes a ilusão de que estamos

sozinhos neste mundo. Pessoas que se

conectam diariamente com a natureza

tendem a sentir-se mais parte de um

todo, apresentam mais facilidade em se

sentirem conectadas ao exterior,

nutridas e seguras. 
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benefícios
saúde física
3 Melhora a circulação sanguínea: um dos

benefícios mais surprendentes do earthing é o

efeito que tem no sangue. Na imagem à direita

estão as fotografias tiradas ao sangue de 3

pessoas - antes (à esquerda) e depois (à direita)

de passarem 40 minutos em contacto directo

com a terra. Conseguimos facilmente perceber

como a prática permitiu reduzir a viscosidade

no sangue e contribuiu para uma maior fluidez

da circulação sanguínea. 

4 Diminui/cura processos inflamatórios 

e dores físicas: vários estudos têm vindo

a comprovar que pessoas com dores

e/ou com inflamação diminuem

acentuadamente os sintomas após

praticar Earthing.

5 Melhora a qualidade do sono: pessoas

que praticam Earthing tendem a dormir

melhor e a sentirem-se mais energizadas

ao acordar. É uma excelente prática

para quem costuma ter insónias. 
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benefícios
campo electromagnético
6  Redução Impacto da Radiação: O Earthing

ajuda o corpo a lutar contra os efeitos negativos

das radiações provocadas por WI-FI,

Microondas, telefones… Estes aparelhos

provocam níveis de radiação electromagnética

muito elevada no corpo, contribuindo assim para

o desenvolvimento de doenças e inflamação no

corpo. Quando praticamos Earthing reduzimos

automaticamente a carga electrica em excesso,

porque descarregamos naturalmente para

dentro da terra.

7 Ajuda na meditação: por todos os

benefícios que falamos anteriormente, o

Earthing prepara-nos o corpo e a mente

para a meditação. Quando passamos um

dia inteiro no computador temos muito

mais dificuldade em voltar ao centro. Já

quando passamos o dia em conexão com

a natureza, a meditação surge

naturalmente. Praticar meditação na

natureza é a cereja no topo do bolo ;)
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Existem inúmeras formas

de nos conectarmos com a

natureza. Como vimos

anteriormente o contacto

directo (Earthing) com a

terra tem um efeito

especial na nossa saúde

física, mental e espiritual.

Contudo, isso nem sempre

é possível. Neste capítulo

vou falar sobre os passos

para o Earthing e sobre

outras formas que podemos

utilizar diariamente para

nos conectarmos à natureza. 

5 DICAS
CONEXÃO COM NATUREZA

DIA-A-DIA
COM A

NATUREZA
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EARTHING
contacto directo com a terra

1 Andar descalço na terra: a  um dos

grandes desafios que encontramos no

nosso dia-a-dia são os nossos sapatos. A

borracha é utilizada para isolar a

corrente eléctrica. Por isso, ao

andarmos na Natureza de sapatos, a

borracha dos sapatos impede que haja a

tal descarga eléctrica tão necessária à

nossa saúde. De nada nos serve, também

andarmos descalços dentro de casa ou

em cima de alcatrão. Por isso, sempre

que tivermos num parque, numa praia

ou algum lugar com terra - devemos

aproveitar para nos descalçar e deixar

os nossos pés em contacto directo com a

terra. Segundo os estudos feitos nesta

área, conseguimos começar a sentir os

benefícios após 30/40 minutos de

contacto directo. 

2 Deitar directamente na terra: o pôr os

pés directamente na terra já traz super

benefícios para o nosso corpo, mas

colocar todo o nosso corpo em contacto

directo (sem colchões) com o solo é um

boost fortissimo para o nosso corpo.

Porque será que a praia nos faz tão

bem?
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earthing...
contacto directo

3 Abraçar Árvores:  quando está frio,

descalçar os pés na terra pode ser um

pouco incómodo. Mas abraçar uma árvore

é sempre agradável: esteja frio ou calor.

Abraçar uma árvore tem todos os

benefícios que falamos anteriormente, e

ainda, aumenta exponencialmente a nossa

sensibilidade para a conexão com os seres

da natureza. Ao abraçar a árvore, realiza

que abraças um ser  - um ser que te recebe 

com amor. Deixa que o teu corpo beba

dessa interação, sente-te abraçado pela

árvore... E se perceberes que de repente

comunicas com ela, não te preocupes:

não estás a enlouquecer, estás apenas a

despertar :)
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sentidos
explora outras formas de conexão

4 Observação da natureza: uma outra

forma de te conectares com a natureza é

através da sua observação. Tantas vezes

nos nossos trajectos passamos por

árvores e parques, sem prestarmos

atenção. Experimenta durante a próxima

semana, trazer a tua consciência para a

beleza de cada elemento da natureza com

que te vais cruzando ao longo do teu dia.

8

5 Aromas: dá uso ao sentido do  olfacto.

Dá preferencia a essencias naturais, em

vez de perfumes químicos. Procura ter em

casa alguns óleos essenciais para inalar,

almofadinhas de ervas (como lavanda,

camomila, alecrim...). E claro, quando

tiveres na natureza abre-te para receber a

sua fragância e observa como o teu corpo

reage :)

Puja Mariana



Lentamente temos vindo a

compreender a nossa

responsabilidade perante

o mundo e a natureza.

Somos dependentes dos

ecossistemas para tudo.

Afinal, antes de aparecer

ou criarmos alguma coisa,

o que havia, era a

natureza.

 Moldamos o planeta em

função da nossa existência

sem pensar na relação

inseparável que temos com

ele. Agora que a natureza

se mostra débil

apercebemo-nos do

quanto dependemos dela

para alcançar a vitalidade

que procuramos.

NATUREZA
ENTRA EM CENA

POR:
BERNARDO

QUEIROZ
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Só vamos poder usufruir realmente

de todo o seu potencial quando

compreendermos o quanto

dependemos dela para a nossa

sobrevivência. E quando a união se

der, a inspiração das pessoas para

resolver problemas e criar

possibilidades será ilimitada.  

É tão importante pensar num estilo

de vida mais orientado para a

natureza. Porque um mundo mais

sustentável, representa um mundo

muito diferente daquele em que

vivemos. 

Ainda não encaixamos bem esta

ideia e as suas vantagens porque,

quando o fizermos, tudo irá mudar. 

Imagina que eras novamente

uma criança e os adultos te

diziam: “explora as tuas

capacidades, o mundo é vasto

e rico em possibilidades. Não

procures tanto através das

ideias dos outros porque não

há nada mais precioso do que

ideias originais.” 

...
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A sustentabilidade é sem dúvida o

caminho para uma vida menos

dependente de um trabalho forçado

e a natureza espelha-nos desde

sempre como o faz. A Natureza está

ligada à sabedoria intrínseca do ser-

humano. 

Embora não aja em função com as

nossas fantasias, tal como nós,

procura o equilíbrio. É neste ponto

que ambos se unem. Fazemos parte

de um processo transformativo no

qual exercemos um papel essencial. 

Mais do que cuidar, que seria lógico,

caso compreendêssemos que não

somos diferentes da natureza e que

o que lhe fizermos agora, mais tarde

recairá sobre nós, é importante

lembrar que estamos aqui para

viver. Para observar e crescer com o

mundo. 

Alguém quer deixar o mundo mais

feio do que quando aqui chegou?  

Sustentabilidade
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A BELEZA
DO NOSSO MUNDO
Se a humanidade não existisse, a Natureza

não tinha quem a pudesse observar e a

sua beleza não poderia ser lembrada. A

complexidade dos seus processos é tal

que transcende a compreensão humana e

por isso a nossa posição deveria ser mais

para a sua apreciação do que para a seu

entendimento.

A possibilidade de uma flor ou de um

voo de um pássaro são formas claras de

um mundo gentil e delicado. A beleza é o

nome que se dá à união de tantas coisas

como estas, e a Natureza é quem as

decide. 

Embora persista algum ceticismo

relativamente à contribuição direta de

cada um para a transformação do

mundo, a compreensão de que um

pequeno gesto responsável pode gerar

outros gestos responsáveis começa a ter

o seu lugar em alguns ambientes e

interações sociais.
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Existem muitas formas de ajudar a criar

condições para o desenvolvimento de

um lugar que convide à coexistência e

beneficie mutuamente o Homem e a

Natureza. Para isso é necessário que

sejamos mais íntimos com o nosso ser e

compreendamos as suas verdadeiras

necessidades e ligações com a natureza. 

Vamos assumir o comando da

situação? Posso fazê-lo das

seguintes maneiras:

1  Sincronizar-me com o relógio da

natureza: a natureza tem um ritmo

próprio e não desperdiça um segundo.

Também nós podemos usufruir do nosso

dia dirigindo a atenção para o momento

presente. Posso também, alimentar-me

com os frutos da época de forma a

oferecer ao meu corpo, aquilo que ele

mais precisa..

2. Tornar reutilizável tudo aquilo que

criamos reciclar é dos gestos mais

conscientes no sentido da

sustentabilidade. Basta compreender o

que estamos a fazer. 

Tal como a natureza sempre o fez, nós

também podemos pensar que aquilo que

desejamos ou criamos, não será

necessariamente o que os que nos vão

suceder, vão querer.

3. Ser um discípulo da água: a água é um

recurso renovável e ilimitado no planeta

mas não nas nossas torneiras. A qualidade

da água depende tanto da forma como

tratamos a natureza que não vale a pena

enumerá-las aqui. Uma das muitas formas

simples de poupar água é recolher a água

que corre da torneira enquanto esta

aquece e usá-la para regar as plantas. 

4. Cultivar alimentos e plantas puras: o

prazer de cultivar uma planta e mais tarde

poder colher o seu fruto é uma das

grandes experiências da vida. Há muitas

formas de nos sentirmos parte da

natureza mas provar um alimento

cultivado por nós tem o sabor do céu e

das estrelas.

 

NA PRÁTICA
O QUE PODEMOS FAZER?
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Um jardim comum

estimula-nos os sentidos,

encoraja-nos a exercitar o

corpo, facilita as

interações sociais e

provoca-nos respostas

psicológicas e fisiológicas

positivas.

 O jardim terapêutico vai

um pouco além do jardim

comum. É um espaço

pessoal onde posso plantar

o alimento favorito ou

criar o refúgio do mundo lá

fora. É um ambiente onde

o climax é atingido à

medida que este gera paz e

relaxamento.

FAZ O TEU
JARDIM TERAPÊUTICO

AUTOR:
BERNARDO

QUEIROZ
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Uma comunhão profunda com a

natureza pode facilmente diminuir

as preocupações e os níveis altos de

stress e depressão. Para

compreender de que forma é

possível criar uma parceria

terapêutica com a natureza é

necessário ir fundo na nossa

exploração pessoal. Questionar-me

sobre de que forma quero estar no

mundo ou procurar saber mais

sobre a minha natureza são formas

de despertar o interesse por esta

ligação.

“A compreensão de que faço

parte de um incrível processo

regenerativo pode elevar os

meus níveis de liberdade e

confiança.”

Uma vez estabelecida a relação, já

não há volta a dar. O mundo da

natureza pode oferecer-nos tanto

que não será mais possível ficar

indiferente. É tão interessante

notar a proximidade do seu

funcionamento com o

funcionamento do nosso corpo! As

aprendizagens são infinitas e o

espaço para a meditação está

montado!

...
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O que são
características comuns que
podemos enumerar:

1 É um espaço inteiramente dedicado ao

seu cuidador. Independentemente do

seu estilo ou do seu gosto, crie um

jardim em função do que é bom para si e

do que mais gosta na natureza

2. É um lugar geralmente desenhado no

sentido de encorajar a espontaneidade

da natureza. O maior potencial

terapêutico de um jardim está na

semelhança que se consegue criar com

um ambiente natural. 

3. A saúde das plantas e do jardim em

geral, irá muito provavelmente condizer

com a sua saúde física e mental. Quando

compramos ou decidimos cuidar de uma

planta estabelecemos um vínculo que

nos pode ajudar a compreender o nosso

estado de saúde ou de felicidade.

4. O trabalho de manutenção vai ao

encontro das tarefas preferidas do

cuidador. A jardinagem é um trabalho

muito recompensante e terapêutico. A

interação com a terra e com as plantas

relaxa, aumenta-nos a confiança e faz-

nos sentir realizados.
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5 dicas para ter
o teu próprio jardim
terapêutico

1 O primeiro passo é conhecer as
características do jardim. Apesar de
podermos fazer crescer nele um pouco de
tudo é importante pensar que a
manutenção necessária será sempre
maior em função do quanto
introduzimos espécies estranhas ao

ambiente local;

2. Caso já existam plantas, é interessante
reconhecê-las para podermos tirar
o máximo partido delas. Mesmo que
tenhamos apenas ervas daninhas,
elas são úteis, por exemplo, para
compreender o que crescerá melhor no
jardim;

3. Cria o teu espaço predileto com vista
para a parte maior ou mais atrativa
do jardim. Acrescenta algo para sentar e
se possível cria um lugar
resguardado da chuva. Podes adicionar
plantas com aromas agradáveis
ou mesmo árvores que eternalizem o
lugar. Este será o teu templo que
poderás reconhecer a qualquer altura e

onde poderás observar tudo o que

acontece no jardim.
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5 dicas
jardim terapêutico
4 Escolhe plantas das quais possas tirar

partido. Existem plantas comestíveis,

medicinais ou com particularidades

úteis para trabalhos manuais. Poder

recorrer ao jardim para concretizar algo

para além dele poderá encher-nos de

satisfação.

5 Se possível, cria um caminho que te leve 

 a diferentes zonas do jardim. Para além de

exercitar o corpo, os caminhos podem

suscitar curiosidade por conhecer zonas

mais escondidas e reservadas do jardim.

Não cries caminhos sem saída, porque não

os vais utilizar.
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NATURE IS THE GREATEST
PLACE TO HEAL AND RECHARGE

a natureza é o melhor lugar

para nos curarmos e recarregarmos



Deixo-te também esta linda

mensagem que me foi passada

enquanto meditava na

Natureza... 

Convido-te a escutá-la com o

teu coração e a deixar a tua

mente de lado. 

Permite-te derreter,

sente que todas as células do teu corpo são absorvidas por mim.

Entrega-te e realiza o que pulsa dentro de ti.

O pulsar da vida, do teu centro sexual!

Escuta-o! 

E deixa que este som seja o beat do teu dia.

Deixa que essa força te guie. 

E observa, para onde te leva? Para onde é que a tua energia mais

autentica se quer mover?

MÃE TERRA
FALA CONTIGO
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sugestão
meditação
Esta é uma meditação de aterramento, descarga e

reenergização através do contacto com a Mãe

Terra. Se puderes fazer esta meditação com os

pés descalços em contacto directo com a terra,

terás ainda mais benefícios. No entanto, quando

não for possível poderás utilizar esta visualização

até dentro da cama ;)

Como hoje celebramos também a chegada da Lua

Nova - trago também uma pequena reflexão para

fazeres antes da meditação e usares a prática

para transmutar o que precisa de ser

tranformado.

LUA NOVA: tal como os oceanos, as plantas e os

animais - também nós somos afectados física e

emocionalmente pelas fases da Lua. A Lua Nova

representa o ponto de maior escuridão: a morte.

Neste dia do ciclo lunar somos convidados a olhar

para dentro e perceber que camadas de nós

precisam morrer. 

É o momento que nos convida a uma reflexão

interna profunda sobre os aspectos da nossa vida

que queremos mudar, as ligações que queremos

quebrar, os projectos que já não nos servem e

acima de tudo os hábitos e crenças que queremos

transformar. 
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Começa por escrever 5 coisas que queres

soltar/largar/deixar morrer neste ciclo. 

  

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 trazer a tua atenção para os

teus pés e para o contacto deles com o

chão/terra. Move um pouco os dedos dos teus

pés, como se quisesses agarrar o chão com os

teus dedos. E depois para... E sente os pés

novamente. 

E agora lembra-te daquilo que decidiste deixar ir

neste ciclo: e uma a uma - começa a visualizar que

esses pensamento/memória/crença começa a

descer pelo teu corpo, a atravessar a sola dos

teus pés em direcção ao centro da terra. E

observa todo o movimento até chegar ao centro

da terra. Quando lá chegares, visualiza que essa

mesma memória ou sentimento é transformada

em algo positivo: como empoderamento, amor,

confiança, segurança...  

E visualiza-te agora a trazer essa nova energia

desde o centro da terra, a atravessar as várias

camadas terrestres, a entrar pela sola dos teus

pés, a nutrir cada célula do teu corpo, até chegar

à tua cabeça e daí expandir-se para todos os teus

corpos energéticos.

E repete este processo para cada emoção,

memória, crença que te surja na meditação - até

sentires que algo verdadeiramente se

transformou dentro de ti. 
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PRÓXIMA EDIÇÃO
CURA EMOCIONAL



CURSOS ONLINE
Este curso é uma oportunidade de olhar para dentro

e crescer. Num formato interactivo, vamos explorar

as diversas áreas da nossa vida, ganhar consciència

dos padróes limitantes que estamos a criar para a

nossa vida e a experimentar diversas ferramentas de

libertação, cura emocional e meditação.  

Durante 2 semanas - com 6 encontros virtuais -

vamos quebrar as barreiras do espaço físico e criar

um espaço de união e partilha.

ONLINE: segundas, quartas e quintas

16 - 26 Novembro | 21:30 - 23:00

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.

NOVAS DATAS BREVEMENTE
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Com mais de 10 anos de experiência, a B&G Jardins

é especialista na idealização e criação de jardins,

recorrendo à tecnologia 2D e 3D para auxiliar os

seus projectos.

Prestamos diferentes serviços de jardinagem, desde

a concepção, desenho e gestão do seu jardim. Somos

também especialistas na criação de jardins com

estilos particulares, nomeadamente os jardins

terapêuticos, sustentáveis e comestíveis,

SITE: WWW.BGJARDINS.COM

Acreditamos que a floresta deve ser uma reserva de

biodiversidade. Florestas onde crescem apenas

árvores da mesma espécie são florestas vulneráveis

e têm pouco valor para o ecossistema local.

SITE: WWW.FLORESTARICA.PT

2 4

JARDINS

FLORESTAS



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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