50 SOMBRAS DE EROS
EXPLORANDO A POÉTICA DA SEXUALIDADE
E A NATUREZA DO DESEJO
Estufa Real, Lisboa, 3 de Março de 2018
A psicologia do nosso desejo, por vezes , está depositada na infância, e as nossas preferências
sexuais são moldadas por emoções, desafios e conflitos das nossas primeiras relações.
Somos protegidos ou negligenciados? Amados ou abandonados? Será que experienciamos prazer
ou será que aprendemos a não ter grandes expectativas? O que é que a nossa família nos ensinou
acerca do nosso corpo, do nosso género, ou da nossa sexualidade? O que é que nos excita, ou o
quanto leal é o nosso inconsciente para com o nosso passado?
Este workshop vivencial e didático ajudará a explorar o nosso diagrama erótico pessoal que
inteligentemente transforma e repara a nossa narrativa transgeneracional.
Iremos investigar segredos, mentiras e tabus, bem como expressar os nossos desejos eróticos. De
forma divertida iremos para além da nossa zona de conforto usando a fantasia como uma
ferramenta enriquecedora e imaginativa para iniciar um processo transformador de
autoconsciência.
O workshop será dirigido por Leandra Perrota.

LEANDRA PERROTTA
Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta e formadora de Psicodrama Jungiano, Terapia de
Movimento de Dança e Terapia Transgeneracional,Terapeuta de EMDR.
Presidente da ITTA - International Transgenerational Therapy Association.
Ex-presidente da Federação Europeia de Organizações de Formação de Psicodrama
Professora na Universidade de Valle D'Aosta.
Desenvolveu um modelo integrativo de Psicodrama Jungiano e Psicodança. O seus principais
interesses clínicos e de pesquisa são Psicogenealogia, Sexualidade, Sonhos e Trauma

INSCRIÇÕES
Inscrição (inclui almoço) até 18.02 - 80 euros
Inscrição (inclui almoço) depois de 19.02 - 100 euros
Para se inscrever clique aqui

HORÁRIO E LOCAL
3 de março de 2018 | 9:30h-13:00h /14:00h-18:00h
Estufa Real - Lisboa
Calçada do Galvão, Jardim Botânico da Ajuda

INFORMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO
SOCIEDADE PORTUGUESA DE PSICODRAMA
info@sociedadeportuguesapsicodrama.com | 914 435 858

