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Olá,
Aqui vamos nós para a 9ª 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 a RELAÇÃO,

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,

Mariana Puja



Felipe Roselli
Nesta edição temos connosco como

convidado o Felipe. Numa entrevista um

tanto intimista, vai-nos contar sobre a sua

experiência com as relações, falar sobre os

seus medos mais profundos, o que o faz

sentir-se seguro numa relação e o que faz

para ir além do seu padrão habitual de lobo

solitário. 

O Felipe é músico, surfista e praticante de

meditação, e um dos fundadores do projecto

SYM - Surf, Yoga & Música no Brasil.

 

Desde 2013 tem vindo a aprofundar-se no

estudo do Yoga e Vedanta, e desde então

facilitado retiros e workshops de auto-

conhecimento.
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Será possível viver em

liberdade num romance?

As relações românticas são

o grande palco para os

dramas desta vida -

intensamente refletidos

nos épicos filmes de

Hollywood, os grandes hits

musicais…

Romances vendem, porque

queiramos quer não, todos nós

temos uma certa ligação à

fantasia de encontrar essa tal

pessoa com a qual podemos

crescer de mãos dadas. Mas na

maioria das vezes, não é isso que

acontece. Na maioria das vezes,

ou andamos de mãos dadas ou

crescemos!

LIBERDADE
OU ROMANCE?

COMPROMISSO
& LIBERDADE

PODERÃO
ANDAR JUNTOS?
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mas
porquê?

A necessidade de conexão, intimidade e

pertença anda a par com a necessidade

de liberdade. Mas devido aos nossos

traumas e histórias do passado,

tendemos a ver as relações a partir de

uma só lente.

Se me faltou conexão, procuro-a acima

de tudo no outro e deixo de lado a minha

necessidade de liberdade. Deixo de ser

quem sou para agradar, para segurar a

relação, para garantir que não volto a

ficar sozinha. E claro, vejo a liberdade do

outro como uma ameaça à minha

segurança emocional, torno-me

possessiva, controladora,

manipuladora…

Se me faltou liberdade, ela torna-se a

minha obsessão e abdico de me conectar

intimamente com alguém. Desenvolvo a

armadura do Eremita que só está bem

sozinho, mantenho-me superficial nos

meus encontros e afasto as pessoas que

de alguma forma fazem a minha

armadura derreter. O amor do outro é

visto também como uma ameaça à

minha liberdade, torno-me fria, distante,

fechada…

.
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Fica a questão, como

equilibrar estes dois polos?

Como balancear a nossa

necessidade de conexão e

liberdade internamente? E

acima de tudo, como saber

dançar com as necessidades

tantas vezes opostas do

nosso partner? 
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E então...
O primeiro passo - e talvez o mais importante - é

começarmos a conhecer-mo-nos

verdadeiramente. Identificarmos as nossas

tendências e acima de tudo de onde é que elas

surgem… 

Enquanto eu não olhar para a zona de

desconforto em mim que me faz actuar de forma

impulsiva nas relações - seja a fugir ou a

perseguir o outro - nada vai mudar. 

O trauma atua de forma automática e faz-nos

acreditar que “somos assim” - co-dependentes

ou eremitas desta vida. Mas não é real!



CUIDAR DA NOSSA TENDÊNCIA
como sendo um trauma é o que verdadeiramente nos vai permitir crescer.

Trabalhar o trauma devolve-nos o poder de volta, a capacidade de escolher se a

relação é positiva ou não para nós - não mais através do medo, mas de um espaço

de consciência e centramento.  ⠀



Porquê falar dos tipos de

atracção? 

Porque entendê-los ajuda-

nos a ampliar a nossa

perspectiva e a identificar

os pontos que precisam de

atenção dentro da relação.

De alguma forma ou de outra todos

nós vamos surfando nos diversos

tipos de atracção. Perceber quais

estão a necessitar de atenção no

relacionamento vai ajudar a remover

a estagnação e a potenciar a atração

de forma geral pelo e do nosso

parceiro.

ATRAÇÃO
OS 6 TIPOS

SÃO VÁRIOS
OS CAMINHOS

DO DESEJO
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6 tipos de atração
1  EMOCIONAL  Surge em primeiro por talvez

ser a que mais tem impacto na saúde da relação.

Quando estamos bem a relação está bem... Mas

poucos casais sobrevivem ao pós "Honey

Moon", à fase em que os nossos problemas do

dia a dia começam a surgir e as nossas emoções

mais densas a vir ao de cima. Sentirmo-nos

cuidados nos nossos piores momentos é uma

necessidade básica e reflecte o grau de

intimidade da nossa relação.

Para reflectir na relação: Sinto-me escutado

nas minhas emoções pelo meu parceiro? Ele fica

presente quando estou em baixo ou evita-me?

E eu? Sustento o espaço, cuido e nutro o meu

companheiro nos seus momentos low?

2 SENSUAL: A atracção sensual não é

necessariamente sexual. Vamos falar delas

separadamente aqui. Este nível de atracção

diz respeito ao toque, ao abraço, ao ficar de

conchinha com essa pessoa. Muitas vezes

temos atracção sexual e não temos sensual,

e vice versa. 

Para manter a porta deste nível de atracção

aberta na relação é importante priorizar

momentos de carinho, toque e afecto

dentro da relação.
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...
3  ROMÂNTICA: este é o desejo de viver

romanticamente com alguém... Este é um

aspecto que é normalmente bastante

vivido no inicio de uma relação, mas mais

tarde muitas vezes esquecido. Tornamo-

nos companheiros, mas perdemos o

romantismo.

Para manter o romantismo acesso e com

isso a saúde da relação, precisamos

priorizar na nossa rotina de casal

momentos como saídas e viagens

especiais a dois, surpresas... Momentos

que alimentem o romantismo na relação.

4  SEXUAL: a atracção sexual é o desejo

carnal de trocar intimamente com

alguém. Este é também uma das áreas

do mundo do desejo que se perde muitas

vezes em relações a longo prazo.

Manter o desejo sexual vivo exige

dedicação, presença e criatividade. É

natural que o desejo sexual diminua,

sendo que um dos factores principais

dele é a novidade e o inesperado.

Aspectos que se perdem naturalmente

numa relação de longa duraçao.

Então, que ideias podemos ter para

criar esses momentos inesperados

dentro da relação?
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...
5  PLATÓNICA: refere-se às atracções

baseadas na ilusão de algo perfeito, que por

sistema é impossível de alcançar.  É como uma

fantasia que reflecte profundamente

necessidades intrínsecas escondidas.

Se costumas ter "amores platónicos" e pouco

vives as tuas relações reais, pergunta-te:

quais são as características nesse amor que te

fazem sonhar tanto & o que é que elas te

fazem sentir.  Normalmente o nosso amor

platónico reflecte necessidades profundas

que estão a precisar de ser olhadas em nós

mesmos. Para aprofundar a relação com o teu

partner, partilha com ele o que descobriste e

procurem  juntos uma forma de explorar isso

dentro da relação.

6  INTELECTUAL:  "amo a tua forma de

pensar!" - já ouviram falar do conceito

"sapiosexual"? Eu acredito que de

alguma forma todos nós sejamos um

pouco... É difícil manter a conexão

dentro de um relacionamento se não

houver compatibilidade na forma de

pensar e reflectir sobre a vida. O

intelectual é o mote para o crescimento

e se não sentirmos admiração e atração

pela forma como o nosso parceiro pensa

- o mais certo é que com o tempo

passamos a viver em realidade paralelas

e distantes.
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EARLY BIRD ATÉ DIA 31 DEZEMBRO
 

Este retiro de 9 dias é a oportunidade de fazeres a formação dos 4 principais níveis de ThetaHealing num
formato intensivo & experiemntar diversas técnicas de meditação, cura e libertação emocional
complementares como Yoga, Singing Circles, Emotional Release, Meditações Ativas de Osho,

Breathwork...
 

Esta edição será dada em inglês.
 

Toda a informação em pujatherapy.com

SABE MAIS AQUI

https://www.pujatherapy.com/thetahealingretreat


Falar da ferida do solitário,

muitas vezes caracterizado

como o evitante, ajuda-nos

a entender o nosso

possível padrão dentro de

uma relação, ou por outro

lado, a entender o do

nosso companheiro.  

Desta vez optei por convidar o Felipe

Roselli a partilhar connosco a sua

vivência de vida nos relacionamentos

através da lente do solitário. 

Nesta entrevista o Felipe conta-nos

os seus medos mais profundos,

reacções automáticas e acima de tudo

o que o ajuda a transcender esse

padrão.

DO SOLITÁRIO
A FERIDA

ENTREVISTA
A FELIPE
ROSELLI

1 0



1  Qual é o teu grande medo em assumir

uma relação? 

Hmm... O maior medo de entrar numa

relação... No mais superficial é perder a

minha liberdade. 

2  Na prática, o que significa para ti

perder a liberdade? 

Significa que eu não vou mais poder

explorar, conhecer novas pessoas,

seduzir. Então é como se eu fosse perder

todas essas possibilidades...

3 E no mais profundo, qual é o teu

maior medo?

É o medo de confiar tanto em alguém, de

me abrir tanto para alguém, de deixar

essa pessoa entrar na minha vida e

entrar na vida da pessoa e de sentir que

a pessoa é um pilar na minha vida... E

sentir que vai acabar caindo em algum

momento. É quase como uma traição,

um abandono, mas na verdade é isso, me

colocar nas mãos de alguém que com

certeza vai-me derrubar. 

Então se eu não me entrego, me protejo

de cair.

Entrevista a
Felipe Roselli
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4  Qual foi a pior situação que viveste numa

relação amorosa? 

Foi amar uma pessoa, querer estar com ela,

querer fazer a relação funcionar e não receber

essa mesma resposta do outro lado. Ou seja,

foi quando eu depositei as minhas fichas todas

numa relação em que a outra pessoa estava

indisponível. 

5  Quais são as reações imediatas que o teu

sistema costuma ter quando esses medos

entram em ação?

Sair da relação, terminar, voltar para a minha

rotina, voltar para o meu auto-cuidado...

Voltar a recolher a minha energia para mim

mesmo. A primeira sensação é um alívio e uma

leveza de estar livre de novo. E depois de

meses que eu sinto o luto, que eu me permito

sentir a dor da perda. 



Capacidade de escuta: quando

eu sinto que a pessoa escuta e

entender o que digo... 

Ter um compromisso com o

auto-conhecimento: uma

pessoa que seja verdadeira e

honesta não só comigo, mas com

ela mesma. Que eu sinta que ela

está vivendo a verdade dela,

está sensível a si mesma...

Ter uma inocência na visão de

mundo, um olhar ainda aberto a

conhecer novos horizontes...

Sabe essa energia da criança

que é inocente, curiosa, aberta...

Isso também...

Uma pessoa que é feliz, que é

feliz com a sua vida, com as suas

decisões e não depende de mim. 

6 Quais são as 3 grandes

qualidades da outra pessoa que te

fazem sentir seguro numa relação?

O EREMITA
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7. Quais são as tuas necessidades mais

profundas num relacionamento?

Poder falar não, pedir meu espaço e estar

sozinho sem motivo. Sentir que a pessoa

confia em mim, acredita no que eu digo...

Também preciso de uma pessoa que consigo

“bancar” os meus maiores defeitos, para que

eu possa abrir a minha pior versão e sentir

que ela consegue aceitar os meus defeitos.

 

8. Para além de tudo isso, o que precisas

que a relação tenha para te faz sentir

“feliz”?

Preciso que a relação tenha um fogo, um

dinamismo de fazer coisas diferentes, uma

abertura para vivermos coisas diferentes... E

ao mesmo tempo, que ela tenha momentos

de reflexão mútua, conjunta e de partilha, de

check-in, update... De os dois se estarem

sempre atualizando dentro da relação... Uma

relação que não é uma coisa que está fixa,

resolvida e pronto. Estamos sempre

refazendo os nossos votos e atualizando a

nossas intenções e expectativas. 

...
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9  Que conselho darias a alguém com a

mesma ferida que sente o desejo de se

abrir para uma conexão mais profunda,

mas carrega esses mesmos medos?

O que me ajudou primeiro foi perceber

quais são as coisas ruins que esse

comportamento me trás, mas também

quais são as coisas boas que eu ganho

com isso. Que são um pouco mais

difíceis de identificar, mas que no fundo

sustentam os hábitos que me prendem

nesse padrão. 

Por exemplo, vi que estando sozinho

não preciso gastar energia me

explicando, abrindo mão do meu

conforto ou do meu espaço, ou dos meus

momentos... E que isso tudo torna a

minha vida mais fácil. Outra coisa boa é

que eu consigo regular melhor a minha

energia e ter mais disponibilidade de

criatividade para as minhas próprias

questões. Por outro lado, sinto-me

sozinho, fechado e isolado. 

Então uma vez que eu tenha isso muito

bem identificado eu consigo aos poucos

perceber melhor o que é que eu faço na

prática e aos poucos tentando fazer

diferente. 

Entrevista a
Felipe Roselli
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Ou seja, toda a vez que eu vejo alguém

entrando na minha vida, na minha casa e me

vem uma vontade urgente de ter meu espaço

eu tento explorar esse limite e conviver um

pouco com esse incómodo.

E perceber qual é a minha real vontade de me

abrir e qual é o real espaço que eu estou

disposto a dar para alguém na minha vida.

E aí quando vem a sensação de mandar

embora eu fico observando isso, convivendo

com isso... E nesse processo eu vou

percebendo o que é mais importante para

mim. No começo era mais importante para

mim mandar a pessoa embora e ter o meu

espaço do que abrir mão disso para estar com

alguém. Aos poucos eu fui entendo que eu

queria mesmo estar com alguém e fui

encontrando formas de abrir mão dessa

necessidade de estar sozinho... 

Até que cheguei num nível de intimidade onde

eu tenho espaço para poder expressar isso,

conversar sobre isso dentro da relação e pedir

meu espaço sem querer que a pessoa saia da

minha vida. 



Todos queremos conexão.

Queremos o combo

perfeito de segurança, raiz,

casa & paixão, aventura e

exploração.

Mas devido aos nossos

padrões, acabamos por

impedir essa conexão

nos seus diversos níveis e

bloqueamos a passagem à

intimidade profunda que

pode ser gerada dentro de

uma relação.

Neste artigo falamos sobre

os 3 bloqueios mais

comuns à intimidade.

3 BLOQUEIOS
À INTIMIDADE

QUANDO O
FOCO

NO OUTRO
NOS AFASTA

"DE E DO NÓS".
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1  FOCO NO OUTRO / DESCONEXÃO

CONSIGO MESMO: Quem nunca? Entramos

numa relação, a conexão é tão boa e quando

damos por nós já não sabemos quem somos.

Vivemos focados no outro... A nossa felicidade

é uma consequência do que ele faz, diz e

pensa.  Com o tempo tornamo-nos

entorpecidos e matamos também a atracção

que existia entre nós. Um relacionamento

exige atenção, cuidados e presença... 

Mas acima de tudo, exige auto-cuidado! Se

queremos potenciar a nosso relacionamento,

precisamos potenciar a relação connosco.

O foco no desenvolvimento pessoal, na

mestria profunda das nossas emoções, na

responsabilização dos nossos processos é o

que torna a relação leve e expansiva.

Uma relação é uma consequência do nosso

mundo interior e não o contrário. Quando

caímos na ratoeira de achar que o outro é o

responsável pelo nosso bem-estar e não

assumir esse poder para nós - começamos

devagarinho a destruir os caminhos que nos

levam a uma intimidade mais profunda

dentro da relação.

...
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PROGRAMA ONLINE
 

Este retiro de 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...
 

Este curso inclui:
/ 18 Aulas em formato de vídeo 

/ 9 Meditações guiadas em aúdio
/ Vários PDF´s com exercício práticos

 
Toda a informação em pujatherapy.com

SABE MAIS AQUI

https://pujatherapy.teachable.com/p/inner-master


2  FALTA DE ESPAÇO:  culturalmente

achamos que amar é estar juntos - o

tempo inteiro! Partilhamos os eventos

sociais, as férias, a mesa e a cama. E para

muitos isso é a prova de um grande

amor... 

Mas na verdade, para mantermos acesas

as diversas áreas do desejo e atracção

dentro da relação - necessitamos

exactamente do oposto: ESPAÇO e

TEMPO fora da relação.

Criar momentos separados de forma

consciente é uma prática que não só no

devolve o foco a nós mesmos, como

também nos permite perceber o quanto

o outro é importante na nossa vida.

Essa é táctica do Ferrero Rocher - um

chocolate delicioso que aparece apenas

na época do Natal.  Não está sempre

disponível, e por isso torna-se tão

especial... 

Todos nós precisamos de ser um

bocadinho Ferreros na relação... Por

melhor que o chocolate seja, imagina se

o tivesses de comer todos os dias... Com

certeza perderia a magia.

Bora falar sobre isso com o nosso

companheiro e juntos encontrarmos

formas de criar esses momentos

separados para nutrir a relação?

3. COMUNICAÇÃO IMATURA: "Tu, tu e

tu" - a tendência de comunicar as nossas

emoções e desafios na relação focando no

outro: "A culpa é tua, tu fizeste isto e não

fizeste aquilo..."

Ou por outro lado, a ausência de

comunicação. Perante um desafio eu

escolho fechar-me, tornar-me distante e

castigar o outro sem qualquer explicação.

Trabalhar na nossa comunicação é

provavelmente o aspecto mais importante

e essencial para manter uma relação

saudável. Por mais amor e atracção que

existam, se a comunicação é pobre - a

relação vai-se tornar tóxica.

Uma relação madura exige

responsabilidade: "Eu senti-me assim...

Quando isto acontece, eu vivo isto

internamente... Como podemos juntos

melhorar este aspecto?" 

A pergunta por de trás de uma

comunicação madura é sempre o que

estou disposto e é possível eu trabalhar

em mim para melhorar a nossa relação e o

que são os meus limites reais daquilo com

que posso lidar.

 

BLOQUEIOS
À INTIMIDADE

1 8



O problema das histórias

de amor é que terminam

assim que os dois

conseguem finalmente

ficar juntos.

E poucos de nós sabemos o

que fazer depois... 

Passadas as adversidades e

obstáculos a ficarmos juntos -

começa um novo capítulo!

Para muitos é um capítulo morto, mas

se queremos fazer a nossa relação

transbordar de êxtase e intimidade -

este é o capítulo onde a aventura e o

trabalho realmente começam.

5 PRÁTICAS
PARA ELEVAR A TUA RELAÇÃO

CASAMOS! E
POUCOS DE 

NÓS SABEMOS
O QUE FAZER

DEPOIS... 
1 9



1  DESENVOLVER UMA VISÃO COMUM

SOBRE A RELAÇÃO: Muitas vezes damos o

tema da relação como estanque: é assim que

se faz e pronto. Seguimos a norma e não

tiramos tempo para aprofundar realmente o

que é verdadeiro para cada um de nós. Criar

uma visão conjunta para uma relação, torna-

nos não apenas mais proximos, como nos

ajuda a focar num caminho conjunto e a

desenvolver estratégias para lidar com os

desafios no caminho. Sem visão comum, deixa

de haver caminho e abre-se espaço para o

caos.

Ex: Que tipo de relação queremos construir

juntos? Quem é que eu quero ser na relação?

2  UPDATE/CHECK-IN REGULAR ONDE SE

ATUALIZAM VOTOS, NECESSIDADES E

LIMITES:

Uma vez a visão construída, torna-se

também necessário haver momentos

regulares de a rever. Continuamos com o

mesmo foco? Quais são os desafios que

estamos a viver internamente? Existem

novas necessidades em cima da mesa?

Este momentos de check-in na relação

abrem espaço para muita vulnerabilidade e

por isso são tão evitados.  Mas são também a

chave para nos aprofundarmos e criarmos

uma ligação cada vez mais íntima. 

...
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3  JOGOS, BRINCAR & EXPLORAR O

HUMOR:  no momento em que deixa de

haver humor a relação torna-se não

apenas monótona, como triste. Quantas

vezes vemos casais com aquela

expressão serrada, cada um no seu

mundo, sem um ponto de conexão...

Todos vamos atravessar desafios,

queiramos quer não, vamos ferir e

sentir-mo-nos feridos pelo no parceiro.

E se não trabalhamos essas feridas

internamente, começamos a carregar

mágoas e ressentimentos que mais cedo

ou mais tarde vão destruir a conexão.

O humor e a brincadeira são um grande

antídoto para o peso que muitas vezes

carregamos na relação. Quando nos

podemos rir dos próprios desafios,

tornamos toda a experiência da relação

mais leve, e com isso abrimos caminho

para dissolver o peso que não

precisamos de carregar. 

Priorizar momentos de flirt,  jogos, de

brincadeira com regularidade vai

expandir a qualidade do

relacionamento.

4. QUEBRAS NA ROTINA: Antes era tudo

uma aventura, mas com o tempo,

deixamo-nos cair na rotina. 

O inicio de uma relação - a fase da lua de

mel - é normalmente caracterizada por

muita exploração, inovação e aventura. E

tudo isso ajuda a sentirmos aquela paixão

intensa e insaciante. Mas é humanamente

impossível mantermo-nos ai eternamente. 

À medida que o tempo vai passando,

vamos transitando para o segundo estágio

da relação - o desenvolvimento de uma

estrutura, de um rotina, de uma base.

Transitamos da lua de mel para algo mais

maduro, mais sólido... E de certa forma é

maravilhoso, temos tudo o que

queríamos. Já não precisamos de pensar

em um hotel especial para nos

encontrarmos, agora vivemos juntos... Ou

de um programa incrível que vai seduzir o

meu parceiro, já o dou como garantido...

E se por um lado é bom podermos relaxar

nesta solidez e estrutura que a rotina nos

traz... Por outro, se nos mantemos sempre

aqui começamos devagarinho a apagar o

fogo da relação.

Os casais mais felizes são aqueles que

priorizam estes momentos fora da caixa

nas suas vidas. Manter um fogo aceso é

uma prática anti-comodista.

5 PRÁTICAS
PARA A INTIMIDADE

2 1



5. MOSTRAR ADMIRAÇÃO 

Na maioria das vezes, passamos mais tempo a

reclamar sobre os defeitos do nosso

companheiro do que a reconhecer aquilo que

admiramos. E com isso, começamos a criar um

distanciamento entre nós. Adoptar a prática

de elogiar e expressar a nossa admiração pelo

nosso parceiro com regularidade (e não

apenas quando queremos salvar a relação) vai

ajudar não só o nosso parceiro a sentir-se bem

perto de nós, como nos ajuda a focar no

potencial desta relação.

...
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PROGRAMA ONLINE DE MANIFESTAÇÃO
 

 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 ajudar 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.
 

Este programa inclui:
/ 11 Aulas em formato de vídeo

/ 4 Meditações guiadas em aúdio
/ Vários PDF´s com exercício práticos

/ BÓNUS | PLANO 21 DIAS
 



Neste Natal oferece mais do que um simples presente, 
oferece uma possibilidade de transformação, de cura, de reconexão e

ressignificação de vida.
 
 

VOUCHERS:

 

| PROGRAMA ONLINE GET READY 2023 |
| PROGRAMA ONLINE INNER MASTER |

| SESSÃO INDIVIDUAL |
 

toda a informação em pujatherapy.com



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. 

https://t.me/joinchat/SVoecIvf_ZPXWadO
https://www.instagram.com/pujahealing/

