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Olá,
Aqui vamos nós para a 6ª 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 Corpo

Erótico.

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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A libido é a energia que

nos move a conectar com

o mundo externo. 

Sem libido, não teríamos

motivação para nos

relacionar com outras

pessoas, com o mundo...

A vontade, motivação e força

para viver está intimamente

ligada à nossa líbido.

Por isso, quando temos

bloqueios a nível sexual, todas as

áreas da nossa vida acabam por

ser também afectadas.

motivação, energia, entusiasmoLIBIDO
E ENERGIA VITAL

DESPERTAR
PARA A

SEXUALIDADE
É DESPERTAR
PARA A VIDA
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líbido
e o corpo erótico

Cuidar do nosso corpo erótico e da

nossa energia sexual é cuidar da nossa

vida.

O tema da sexualidade tornou-se um

tabu com o aparecimento da sociedade

e, com isso, o ser humano perdeu o

contacto com a sua natureza mais

primitiva.

Acredito que grande parte das doenças

que enfrentamos hoje, físicas ou

emocionais, nascem desta desconexão

com o nosso corpo erótico.

Acordar o corpo erótico é despertar

para a vida: para o prazer, para a

aventura, para a espontaneidade. 

Despirmo-nos das camadas que têm

vindo a reprimir a nossa energia vital e 

 assumir a pele da nossa verdadeira

essência é a proposta desta viagem.

Nos próximos capítulos, falarei sobre os

traumas, sombras e feridas que devemos

cuidar para que nos possamos abrir mais

para o nosso corpo erótico e para a vida.
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Um retiro para quem procura mergulhar na vida com mais êxtase. 
Uma viagem sem retorno, desde a libertação de programas antigos ao renascer para uma nova forma de

experienciar a vida neste corpo.
 

Durante 5 dias, vamos reconectar com os momentos da nossa infância e adolescência que nos fizeram
perder o contacto com a nossa energia vital e a partir daí abrir espaço para explorar e resgatar a nossa

energia através de diversas técnicas de libertação emocional, tantra, taoismo, meditação, etc.
 

Neste retiro vamos explorar diversas formas de movimentar a nossa energia sexual, a nossa força vital,
e a canalizá-la para exponenciar a nossa vida.

 
29 ABRIL - 3 MAIO | ALJEZUR

 

SABE MAIS AQUI

https://www.pujatherapy.com/retirocorpoerotico


Porquê falar de trauma? 

Se queremos melhorar a

nossa ligação com o corpo

e estimular a nossa energia

erótica e vital, precisamos

identificar o ponto em que

esta começou a ser

bloqueada. 

A esta estagnação, chamamos

de fixação traumática. 

Pensa-se que o trauma está

reduzido a um tipo especifico de

situações limite como abuso

sexual, rapto, assalto... Mas na

verdade, todos nós, em maior ou

menor escala, carregamos no

nosso sistema alguma fixação

traumática.

TRAUMA
SEXUAL | 7 INDÍCIOS

TRAUMA É
FIXAÇÃO
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O trauma acontece quando o nosso

sistema não é capaz de lidar com

determinado evento desafiante e

entra em congelamento.  

A dimensão do trauma não está

relacionada com o tipo de evento

em si, mas antes com a forma como

o nosso sistema percepciona esse

evento. Ou seja, aquilo que para

mim pode ser uma situação banal,

para outro pode ter sido um

ativador de alto nível de stress.

Quando trazemos o tema do

trauma para o campo sexual

abrimos uma caixa de pandora... 

Neste capítulo vou falar sobre 7

situações no campo da sexualidade

que poderão estar a indicar um

desequilíbrio interior, e que

merecem a nossa atenção.

...
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7 indícios
1  QUAIS LIMITES? A incapacidade de

reconhecer quais são os meus limites no acto

sexual. Quando nos colocamos com

frequência em situações desconfortáveis, mas

nem percebemos como chegamos até lá. Um

padrão frequente em quem já sofreu algum

tipo de abuso e perdeu a capacidade de

reconhecer os limites do corpo.  

Como cuidar: Começar a escutar o corpo, sem

a interferência da mente: o que é que o corpo

quer agora? E lembrar sempre, menos é mais!

2 IMPOTÊNCIA / PERDA DE LIBIDO:

Muitas vezes um sinal de que existe algo

para ser trabalhado dentro da relação,

quando surge como um padrão habitual na

vida da pessoa - é também um reflexo de um

desequilíbrio interno.

Na verdade não existe perda, existe um

congelamento - porque a energia sexual está

sempre presente. Por algum motivo

deixamos de a sentir... Muitas vezes é um

sinal de que os nossos limites foram

ultrapassados em algum momento.

Como cuidar: Usar a meditação que deixo

disponível no final, para começar a mover a

energia subtilmente.
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...
3  FIXAÇÃO EM DOMINAR: quando

realizamos que a única forma de obter

prazer é através do domínio do outro.

Nada de errado em assumir este papel,

mas quando este se torna uma fixação é

um forte sinal de desequilíbrio. 

O medo de perder o controle, impede-nos

de abrir espaço para a receptividade, onde

permito o que outro me nutra também.

4  FIXAÇÃO EM SER SUBMISSO: esta é

a fixação oposta, mas muitas vezes

nasce do mesmo lugar. De um momento

em que os meus limites foram invadidos,

e aprendi que era assim que deveria

ser... Que não tenho voz, nem força para

ser diferente.

Muitas vezes pode também ter como

base culpas antigas que ainda

carregamos e inconscientemente

entramos em auto-punição.

Como cuidar: para ambos os casos, o

trabalho com o dar e receber limites /

trabalho somático será muito útil.
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5  FANTASIAS:  brincar e fantasiar pode

ser bastante saudável. Mas quando esta

é a a única forma que tenho para obter

prazer, quando o momento em si nunca

é suficiente para me fazer despertar a

minha energia erótica - significa que

mais uma vez o meu corpo está em

congelamento. 

Ou seja, como não sou capaz de sentir o

meu corpo erótico, preciso de

estimulação mental para conseguir

sentir alguma coisa.

Como cuidar: regressando ao corpo,

através de técnicas de libertação

emocional, meditação / diminuir a

estimulação de ecrã umas horas antes

de ter relações: instagram, netflix,

pornografia, etc.

6. ORGASMO O QUE É ISSO?: tema

tabu, mas ainda tão presente para uma

grande percentagem de pessoas.

Se olharmos para a natureza do orgasmo

vamos entender a raiz que o torna tão

distante para alguns. 

O orgasmo é uma fusão, uma entrega,

uma união com o todo. E para os homens

que estão a ler isto hoje, lembrar que o

orgasmo é muito mais do que uma

ejaculação, muito mais do que um mero

relaxamento (embora possam vir juntas,

ejaculação e orgasmo são coisas distintas)

Então na origem deste bloqueio pode

estar o medo de perder o controle, o

medo de entrega... Causado

possivelmente por memórias de infância

em que a criança não se sentia segura,

contida....

Como cuidar: terapia emocional

(thetahealing, somática, etc) &  trabalhar

enraizamento e sensação de contenção.

7. EJACULAÇÃO PRECOCE:

possivelmente um dos maiores fantasmas

da sexualidade masculina, a ejaculação

precoce reflecte uma incapacidade de

reter prazer por muito tempo. 

Quanto prazer consigo conter no meu

corpo? Crenças ligadas ao não

merecimento podem e devem ser

trabalhadas.

Por outro lado, a pressão que o homem

em relação à performance pode também

contribuir para este efeito (falaremos

disso no artigo das feridas do masculino).

 

trauma sexual
7 indícios
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...
Reconheces alguns destes padrões na tua

vida atual? Tens vontade de os

transformar?

No Retiro Corpo Erótico (25 a 29 Junho) 

 vamos trabalhar estes e outros temas. 

Como cuidar: começar a

permitir-se receber

pequenas doses de prazer no

corpo sem o mover, apenas

permanecendo lá a sentir. 

9
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Escrevo este artigo com as

limitações de quem fala a

partir do corpo de uma

mulher... Ainda assim opto

por o fazer pela urgência

que sinto em curarmos o

muro que se ergue entre

sexos.

 

O homem também está

ferido. Tanto o homem que

abusa e maltrata a mulher,

como o homem mais sensível

e carinhoso, que com medo

da sua força, opta por se

anular neste mundo.

AS 3 FERIDAS
DO MASCULINO

SER HOMEM
NESTE MUNDO

1 0



Falo aqui das 3 principais feridas

que o homem carrega, só pelo facto

de nascer num corpo de homem...

Compreender e identificar como

estas feridas bloqueiam a sua vida é

o primeiro passo para a cura.

1) HOMEM NÃO CHORA

Uma das grandes queixas da mulher

é o facto do homem não mostrar as

suas emoções. Mas como poderia

ser diferente?

Nascer homem é crescer com a

pressão de ter de ser forte e capaz o

tempo inteiro, e de que mostrar a

sua vulnerabilidade é um sinal de

fraqueza.

O choro é uma das formas mais

saudáveis de libertação emocional

que existe na raça humana. Então

imaginemos os estragos emocionais

que a sua repressão podem causar.

Sinais: incapacidade de expressar

emoções, excesso de raiva,

necessidade de competição,

guerras, abusos - são todos um

reflexo deste ferida.

As 3 feridas

1 1



2  O PREDADOR SEXUAL: Homem que é

homem está sempre pronto para o sexo.

Homem que é homem tem muitas mulheres.

Se por um lado, o corpo da mulher tem sido

objectificado ao longo da história... Por outro,

a vontade do homem também. 

A pressão social para ser bem sucedido no

campo da sexualidade, dever estar sempre

pronto, engatar muitas mulheres...

Tudo isso, compromete a capacidade do

homem em verdadeiramente se entregar,

em poder relaxar no campo da intimidade.

Sinais de que esta ferida está ainda por

cuidar são: impotência sexual, medo de

compromisso, medo de intimidade, fixação

em pornografia, compulsão sexual...

Para aprofundar este tema, deixo também

como sugestão o VÍDEO  porque os homens

ainda se escondem (clica aqui para assistir).

...
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https://www.youtube.com/watch?v=2A5pAoW0YeQ
https://www.youtube.com/watch?v=2A5pAoW0YeQ


3  O VILÃO: Nascer homem

é também nascer com todo o

Karma que o sexo masculino

traz consigo. 

O século masculino carrega

consigo uma longa história

de abuso de poder, seja

relativamente à mulher

(abuso, violação), seja em

relação a toda a uma história

de guerra e tortura.

1 3

...
Este Karma afecta principalmente o novo

homem, o homem que vem ao mundo com

uma nova consciência, maior sensibilidade

e abertura para o amor.

Este homem, no entanto, tem muitas vezes

medo de assumir o seu próprio poder,

corre-lhe nas veias o pavor de magoar ou

invadir a mulher ou os outros... Mas com

isso, perde também toda a sua força e

vitalidade.

Sinais: impotência, vergonha, falta de

assertividade, falta de energia vital



A sexualidade traz consigo

inúmeras sombras, porque

deixou de ser natural e

passou a ser um tabu.

E tudo aquilo que deveria

fazer parte da nossa

natureza humana, passou a

viver nas sombras....

Neste artigo vou falar

sobre as sombras do sexo

no corpo da mulher.

Trazer estas sombras à luz

é o caminho para nos

integrarmos na nossa

sexualidade, no nosso

corpo, na nossa vida.

AS SOMBRAS
DO SEXO | NO CORPO DA MULHER

TUDO O QUE SE
TORNA TABU

PASSA A VIVER
NA SOMBRA
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Vou explorar estas sombras à luz de

dois arquétipos.

Estes arquétipos, aparentemente

opostos, reflectem uma ferida de

base em comum: a impossibilidade

de sermos nós mesmas.

Para algumas de nós, o arquétipo da

puta foi aquele que assumimos para

combater uma sociedade machista e

patriarcal.

Para outras, o arquétipo da boa

menina tornou-se o mais seguro

para sobreviver a esta mesma

sociedade.

Em ambos os casos, há um desvio da

nossa natureza, há uma divisão

interna que nos impede de mover

livremente.

...
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o arquétipo da puta
A MULHER PREDADORA: a mulher que

comanda, empoderada, que usa a sua força

sexual para obter aquilo que quer. Sedução,

manipulação e controle são as suas grandes

armas. No acto sexual, prefere dominar.

O QUE ESCONDE: um feminino

extremamente ferido, dor profunda de

humilhação, abuso, rejeição e abandono. 

O DESEJO OCULTO: poder confiar e

entregar-se ao outro.

Sinais que este arquétipo está em excesso:

resistência em pedir ajuda, necessidade

excessiva de controlar, excesso de acidez no

corpo, candidíase, compulsão sexual, fixação

em pornografia, dificuldade em exprimir

emoções

Como cuidar: esta mulher precisa de tempo

- tempo para poder sentir que é seguro

deixar o controle e começar a abrir o seu

lado feminino e permitir-se receber.

Todo o trabalho que ajude a acessar às

emoções de forma segura (principalmente a

tristeza).
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o arquétipo 
da boa menina
A MULHER EXEMPLO: a mulher perfeita -

limpa, educada, calada, muda e sorridente. 

A mulher que aprendeu que para sobreviver

neste mundo, para ser amada e respeitada,

precisava de esconder a sua força, o seu lado

selvagem, o seu poder. No acto sexual tem

tendência a assumir o papel de submissão.

O QUE ESCONDE: raiva, impotência, solidão

Sinais que este arquétipo está em

desequilibrio: medo de se expressar,

vergonha, falta de assertividade, atrai

situações de abuso, incapacidade para impor

limites, dificuldade em saber o que quer,

perda de libido, herpes

Como cuidar: esta mulher precisa de

reactivar o seu fogo e saber que é seguro

fazê-lo. Técnicas de libertação emocional -

principalmente no toca à raiva e imposição

de limites são a chave para o resgate do seu

poder pessoal.
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O DESPERTAR DA ENERGIA ERÓTICA
uma prática para o dia a dia



SUGESTÃO DE
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. Traz a tua atenção

para a tua respiração. E a cada inspiração sente a

tua barriga a crescer a expandir, e a cada

expiração, o teu abdômen a contrair. 

E fica aí por alguns segundos, inspira a barriga

cresce, expira e esvazia a tua barriga.

E agora, começa a trazer a atenção para a tua

zona pélvica. Imagina a cada inspiração a energia

da tua respiração a preencher cada espaço da tua

pélvis. Isto vai fazer com que a tua energia vital,

adormecida na tua área pélvica comece a

despertar. Ao expirar, mantém o foco nessa área.

Isto vai fazer com que a tua energia vital se

comece a acumular e a intensificar. E continua a

fazê-lo por mais uns minutos.

Então inspira e empurra todo o ar para a tua área

pélvica, expira e mantém o teu foco ai.

E agora, começa a imaginar um canal de energia

subtil que vai desde o teu períneo, localizado

entre os teus genitais e anus, até ao topo da tua

cabeça. Ao inspirar mantém o foco na tua zona

pélvica, mas agora ao expirar traz a tua

consciência para o canal. Isto vai fazer com que a

tua energia vital comece a subir. Ao expirar move

a tua atenção através do canal até à tua cabeça.
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Este retiro é para ti se procuras:
 

1   Desenvolver uma relação mais próxima e amorosa com o teu corpo

2   Identificar os bloqueios e traumas que te impedem de viver a tua sexualidade plenamente

3  Curar a tua relação com o prazer: libertando velhas memórias e imprints de culpa, vergonha, humilhação

4  Aprender a usar e canalizar a tua energia sexual para manifestar os teus sonhos e desejos

5   Reconectar com as qualidades da tua energia feminina interna, abrindo-te para a sensualidade, paixão,

entrega, visão e criatividade

6   Reconectar com as qualidades da tua energia masculina interna, trazendo mais presença, foco, força e

estrutura para a tua vida

7   Aprender a identificar e comunicar os teus limites ao outro, deixando cair os velhos hábitos da boa/bom

menino/a e recuperar o teu poder de volta

8   Aprender a identificar e comunicar os teus desejos ao outro, aprendendo a lidar com o medo da rejeição e

crítica

9   Aprender a usar a respiração como forma de despertar o teu corpo erótico e a tua energia sexual

10  Aprender a usar a respiração como forma de despertar o teu corpo erótico e a tua energia sexual

11  Descodificar as tuas fantasias sexuais e compreender mais sobre as tuas necessidades e limites

12   Compreender como os papeis de vítima, perpetuador ou mártir afectam os teus relacionamentos e a

aprender a sair desses papéis e conectares-te a partir da tua 

 
 
 



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/

