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Gregg Braden está entre os melhores especialistas que contribuíram com diversos estudos sobre a 

“Inteligência do Coração”, constituída também ela por neurónios, que nos abre portas a caminhos 

interiores incríveis que até então nunca foram acessados. A partir dessa inteligência conectada 

com a nossa mente, criamos o tão desejado estado de coerência, entre os neurónios do cérebro e 

os neurónios do coração, alcançado momentos impactantes de paz interior. Nesse estado, como 

refere Braden, o cérebro começa a enviar químicas curativas ao corpo e enzimas de longevidade, 

o nosso sistema imunológico se robustece, e criamos a tão necessária resiliência para abraçarmos, 

de forma saudável, as mudanças em nossas vidas. Mais ainda, abrimos canal direto à intuição 

profunda, onde podemos encontrar, com infalibilidade, todas as respostas às nossas perguntas. 

Pois, o acesso ao nosso coração é o acesso ao nosso subconsciente, que tudo sabe e nos orienta 

divinamente. 

E como obter este estado de coerência? 

 A técnica para harmonizar cérebro e coração é composta por três passos simples: 

1º Tocar suavemente no centro cardíaco, de forma confortável, pois o nosso foco vai sempre para 

o lugar do corpo onde sente o toque. Pode ser feito com a palma da mão aberta, ou com as duas 

mãos juntas em forma de oração, colocando uma ligeira pressão no coração. É aconselhável 

fecharmos os olhos, optando sempre pelo posicionamento sentado e colocando os pés no chão, 

sem ter as pernas cruzadas (para não existir nenhuma pressão no corpo além daquela que é 

exercida no centro do peito/coração). 

2º Tornar a respiração mais lenta e pausada daquela que é habitual em nós. Ao acalmarmos a 

respiração enviamos um sinal importante por um lado ao nosso cérebro de que estamos a dirigir 

nossa atenção para dentro de nós, e por outro ao nosso corpo que nos sentimos num lugar 

seguro. Esta simples mudança na química do corpo, alivia a produção das hormonas de stress, 

corroborando ao nosso sistema nervoso parassimpático que este já não tem de se preparar para 

se defender, lutar ou fugir. Deste modo, o nosso corpo desacelera e abre a sua porta para o 

processo de cura acontecer. 

3º Ativar um sentimento positivo em nosso coração, a partir de uma ou mais destas quatro 

emoções regenerativas: gratidão, apreço, compaixão e cuidado/amor. Deste modo, 



 
 

emocionalmente sentindo e conectando coerentemente entre cérebro e coração, damos início ao 

processo da autorregulação do nosso corpo e a cura acontece em nós! 

Agora já não há desculpas, quando dizemos que não temos tempo para me

simples e poderosa, de meditação pode ser realizada apenas em 3 minutos. Aliás, além de ser 

rápida, ela produz uma cascata de efeitos benéficos no corpo que pode durar até seis horas; 

podendo ser concretizada antes de adormeceres ou em

quando nos sentimos stressados.
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emocionalmente sentindo e conectando coerentemente entre cérebro e coração, damos início ao 

processo da autorregulação do nosso corpo e a cura acontece em nós!  

Agora já não há desculpas, quando dizemos que não temos tempo para me

simples e poderosa, de meditação pode ser realizada apenas em 3 minutos. Aliás, além de ser 

rápida, ela produz uma cascata de efeitos benéficos no corpo que pode durar até seis horas; 

podendo ser concretizada antes de adormeceres ou em qualquer altura do dia, ou até mesmo 

quando nos sentimos stressados. 
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Agora já não há desculpas, quando dizemos que não temos tempo para meditar! Esta técnica, 

simples e poderosa, de meditação pode ser realizada apenas em 3 minutos. Aliás, além de ser 

rápida, ela produz uma cascata de efeitos benéficos no corpo que pode durar até seis horas; 

qualquer altura do dia, ou até mesmo 

 


