
Decida Ser



Quero que você faça um exercício: pense em como  
você estava cerca de 10 anos atrás. Feche seus olhos e 
lembre de alguma cena ín�ma, a primeira que vier a 
sua cabeça. Mesmo que seja uma lembrança ruim, 
não tem problema. Isso é muito importante. Descreva 
a cena que está na sua memória.

Como foi essa lembrança? 
Te fez rir ou chorar? 
Te fez sen�r vergonha, medo, nojo?
Lembrou prazer, ou até lubrificou pensando...?
Era isso que você queria viver naquele momento? 
Isso moldou a forma como você faz sexo ou se 
masturba hoje em dia?

Não sei se você sabe, mas nosso cérebro possui um 
sistema interno para tomar decisão que atua antes 
mesmo de você refle�r conscientemente se é bom ou 
ruim para você. Se você viveu muitos momentos ruins, 
ele registra isso e evita que você tome novas decisões 

para que você não sofra novamente. Entretanto, ele 
não sabe quando a experiência pode ser muito 
melhor. A maioria das mulheres nunca aciona 
conscientemente esse mecanismo. As defesas se 
instalam ao longo dos anos com repressões, medos e 
angús�as, ao invés de colecionar os momentos de 
prazer.

Por isso pode ser tão di�cil de você acreditar que é 
possível mudar agora e ter 1 ano de orgasmos em 30 
dias. Por que muitas conseguem e você não? Será que 
elas tem algo diferente que você não tem? Tenho 
certeza que a única diferença foi a decisão de fazer 
algo novo, mesmo que seja muito desafiador. Aliás, 
pergunta rápida: há quanto tempo você não se 
masturba?

Bem, hoje eu tô aqui pra abrir as portas de uma 
fascinante jornada de descoberta. Vamos saber quem 
você é, e o que você realmente quer conquistar. 



Temos que vencer o medo de tomar a decisão errada. 
E além disso, é importan�ssimo nos tornarmos mais 
flexíveis para superar adversidades e perder a rigidez 
que a vida nos impõe, que impedem de conquistar 
nossos sonhos. Isso vale pra tudo, não só pra 
orgasmos.

E daqui 10 ou 15 anos? 

Me responda em voz alta: você quer estar exatamente 
igual em 10 ou 15 anos? Dá pra ser melhor ainda? SSe 
con�nuar agindo exatamente  da mesma forma estará 
bom de verdade? Seja crí�ca com você mesma nessa 
hora. Você merece o melhor e não deve se contentar 
com o mínimo! (Eu estou escrevendo esse e-book de 
TPM e já me imagino respondendo com gritos! kkkkk)

Você terá orgamos em 10 anos? Terá sa�sfação? Sexo 
vai ser legal, vai ser uma ro�na gostosa ou algo pesado 
de conduzir? (saiba não é a toa que faço o Genz 

executar o contrai e solta todo dia. Quero firme em 50 
anos. Entendedoras entenderão kkkk)

Agora pense como seria se tua vida sexual melhorasse 
muito. Como você se sen�ria? Você se imagina 
vitoriosa por ver muitas mulheres da sua idade com 
uma vida sexual de m****, ou vai fazer parte das 
desiludidas do casamento sem sexo diver�do? Sua 
vida familiar não fica mais agradável quando tu goza? 
Você não fica bem menos irritada? Você não se sente 
mais disposta a ajudar os outros, se sente mais ú�l?

Eu quero que você acorde todos os dias e dê beijo em 
si mesma no espelho falando “Oi gostosa”. Sim, eu 
faço isso toda vez que me vejo no espelho e quero 
pensar exatamente da mesma forma quando �ver 90 
anos. O "gostoso" não está na aparência, mas sim na 
capacidade de gozar. Gozar a vida em todos os 
sen�dos. Por isso a libido é u�lizada para sexo, 
trabalho, alimentação, fé.... Você precisa ter libido, 



energia, para manter o foco em qualquer área da sua 
vida, inclusive no teu prazer.

Eu aposto con�go: se hoje você decidir que quer ter 
uma vida melhor, daqui 10 anos você vai lembrar de 
mim. 

Preciso te lembrar que o que muda a vida não é o que 
você faz de vez em quando. O que transforma é tudo 
que você faz com constância. Nesse processo que 
estou te convidando, é necessário muito persistência. 
Da forma que você vem tratando sua sexualidade vai 
garan�r qualidade no sexo em até quanto tempo? 10, 
5, um ano? Ou você está engajada para criar uma 
nova realidade em um mês? 

Tenho certeza que nos momentos de decisão nosso 
des�no é moldado. Então se agora, agora mesmo, 
você decidir que vai inves�r para ter uma vida sexual 
mais feliz, mais prazerosa, com mais saúde ín�ma, eu 

tenho certeza que isso vai se tornar realidade. Inves�r 
tempo é algo muito precioso.

Novamente, vamos retornar 10 anos. O que você 
gostaria de ter feito naquela época que poderia ter 
deixado tua vida ín�ma melhor hoje? Não responda 
"nada"! Tenho quase certeza que 10 anos atrás você 
não fazia o contrai e solta e isso poderia ter mudado 
tudo! 

Vamos precisar mexer fundo no teu coração nesse 
processo. Limpar tudo de pesado que você já passou. 
Quero que você conquiste um excelente 
autoconhecimento e alta performance muscular da 
vagina sim, pois são muito importantes para você 
vivenciar o sonhado orgasmo. Mas se você não 
estabelecer uma boa conversa consigo mesma e com 
quem você compar�lha sua in�midade, não estará se 
entregando de maneira completa à experiência.



Sabia que muitas das mulheres que compram 
vibradores demoram até anos para começar a usar? 
Eu atribuo isso a duas causas: o medo da frustração e 
os tabus. Pode não ser tão bom quanto esperava, a 
sensação emocional de usar um vibrador pode ser 
ruim, alguém pode ouví-lo vibrando, o marido talvez 
não aprove, entre outras questões. Vamos enxergar 
por outro lado. É a oportunidade de você gozar a vida 
com mais prazer e independência e talvez tu ensine ao 
companheiro que "é assim que se faz”.

O mínimo necessário 

Neste momento eu preciso que você estabeleça um 
padrão mínimo daquilo que você vai aceitar em sua 
vida ín�ma a par�r de hoje. Anote aí no seu 
caderninho de estudos da Vagi, separa uma 
agendinha só para conversar comigo e vamos juntas 
moldar esse caminho.

Faça também uma lista de pelo menos três coisas que 
você sente que precisam ser mudadas na tua vida, no 
geral. Não se restrinja às relações sexuais. 

Quero reforçar nesse momento que eu respeito a tua 
dor. Eu sei que o cenário atual te causa muito 
sofrimento, muita frustração, te faz chorar ou te sen�r 
diminuída. Mas confie na Vagi: não se apegue a tudo 
isso que você já passou! Isso te limita e te destrói de 
um jeito imensurável. Eu quero te ajudar a despertar 
todo o poder que mora dentro de �.

Sabe o que é mais extraordinário? Você já tem o 
poder, a energia para fazer essas transformações. 
Basta querer dar o primeiro passo e seguir o processo. 
Eu sou realista e sei que uma grande parte das gurias 
não vai querer dar con�nuidade ao conteúdo que eu 
vou passar nesse e-book. Faz parte e existem questões 
pessoais muito profundas que eu respeito. Mas eu 
convido todas a dar apoio àquelas que desacreditam 



em ter uma vida sexual realmente boa. Para aquelas já 
tomaram sua decisão de mudança, saiba que quero 
estar agora ao teu lado, de mãos dadas, te ajudando a 
sustentar essa idéia. Se você está sen�ndo aquele 
medo que te paralisa, lembre que ele é normal. Vem 
comigo com medo mesmo, se não, novamente, você 
vai perder a hora de iniciar tua transformação. Por 
favor, não volte atrás. Não deixe o medo te dominar.

Vamos, novamente ao, caderninho

Responda as perguntas a seguir e guarde com você. 
Talvez você queira uma mãozinha daqui uns meses e 
as tuas reflexões vão te ajudar a reencontrar o 
caminho.

1 - Como eu me sinto quando eu penso em sexo?
2 - Como eu quero me sen�r?
3 - Qual meu plano de ação? 
4 - O que está funcionando e o que está 
atrapalhando?

5 - Em quem eu me inspiro pra melhorar minha vida 
ín�ma?

Lembre-se que decisão é diferente da lista de desejos. 
Talvez você queira muito o que listou acima, mas não 
quer pagar pra ver. Pode achar que dá muito trabalho, 
que precisa de muita grana, que precisa inves�r num 
vibrador, ou até mesmo que não é merecedora de ter 
uma vida sexual feliz.

O melhor modo de ter uma vida sexual extraordinária 
é a decisão de que tu quer e merece mais prazer. E não 
abra mão disso até chegar lá.

"Ana, mas não dá trabalho?"
- Sim, dá.  
"Ana, como assim, tu não tem um jeito mais rápido?" 
- Não, guria. Não tem atalho. 
Vamos refle�r juntas? Se exis�sse um atalho, eu não 
teria criado o @VaginaSemNeura, não teria tantas 



seguidoras precisando de ajuda, não teria tantas 
alunas, e tu não estaria comigo na Maratona 1 ano de 
orgasmos em 30 dias. É ou não é? 

Tua dedicação vai valer a pena. Exige muita disciplina 
sim, mas o resultado é para sempre. Uma vez que 
você conquista uma vida sexual extraordinária, não há 
como retroceder. Autoconhecimento não expira.

Compar�lhe sua experiência

Eu percebo que ter amigas, pessoas de confiança, que 
tenham obje�vos em comum é muito importante. Na 
minha turma eu sempre fui "a mais sabida", em 
relação a sexo, então eu mais ensinei do que aprendi. 
Mas no ano passado eu �ve a felicidade de conhecer a 
Lasciva Lua, a Lambe Lambe, a Luana Lumertz, a 
Causani, a Inteligência Eró�ca, mulheres com vidas 
sexuais muito bem resolvidas, mas que buscam 
sempre o aprimoramento. Além de minhas amigas, 

são meus exemplos. Nosso �me é forte e aprendemos 
umas com as outras. (Quem aí já não ouviu falar da 
famosa espremida de laranja da Causani, não é 
mesmo? Sempre temos muito para aprender, guria. 
Não acaba nunca.)

Em grupo, além de compar�lharmos nossas 
experiências, sempre servimos de modelo para 
alguém, por mais que achemos que não temos o que 
ensinar. Aprender com os erros e acertos dos outros, 
pois ninguém traça o mesmo caminho no mapa. O 
ponto de chegada pode ser o mesmo, mas as jornadas 
mudam. Lá no nosso (viu, nosso? <3) perfil no 
Instagram eu acho maravilhoso quando as gurias 
compar�lham, perguntam, ajudam umas às outras. É 
aberto e qualquer um pode ler! Agora, imagina o que 
acontece no grupo fechado de alunas? kkkk. Eu adoro, 
elas tocam o terror!



Você não está cansada de desis�r?

Estamos no final da nossa conversa aqui, via e-book, e 
na porta de entrada da nossa jornada rumo à uma 
vida sexual extraordinária. Por isso, chegou a hora de 
você se olhar no espelho e perguntar: qual meu nível 
de comprome�mento com meu obje�vo de 
mudança?

Entenda que entrar em ação uma vez ao dia tem 
resultado muito diferente do que testar suas 
habilidade uma vez por mês. Então, quando você 
realmente decidir ter uma vida sexual extraordinária e 
fazer meu desafio, você precisa ter foco. O domínio do 
orgasmo leva o tempo, eu nunca men� pra você. Mas 
basta você querer para conquistar.
 
Quero que tu viva orgasmos maravilhosos até na 
menopausa. Para que nosso treinamento não tenha 
efeito passageiro, disciplina é requisito básico. No 

começo você vai precisar se dedicar mais, vai ser algo 
mais trabalhoso, mas depois que você pegar o jeito, 
vai ser bem rápido chegar lá. O que parece impossível 
a curto prazo, torna-se uma realidade a longo prazo 
se você persis�r.

Saiba que o teu processo pode ser afetado pelo teu 
ciclo menstrual. Sim, faz parte. Talvez você não se 
sinta muito mo�vada e pode ser culpa da TPM.  
Respeite teu ciclo e seu corpo e retorne em outro 
momento para assumir esse comprome�mento. Está 
tudo certo. Quando precisar de mim, me encontre ao 
vivo para pagar um contrai e solta que tudo vai ficar 
bem. Agora, se você es�ver no período ovulatório, é 
muito provável que tu queira alcançar teu melhor 
imediatamente. kkk

Por experiência, eu te digo geralmente a largada, a 
tomada de decisão, é mais di�cil do que o processo 
em si. As mulheres que fracassam em ter melhor vida 



sexual usualmente demoram a decidir, mudam de 
idéia diversas vezes e não ou escutam opiniões 
demais. No consultório isso acontece toda a semana. 
São dezenas de mulheres querendo transformar sua 
vida sexual e quando dou o caminho algumas sorriem 
na hora e falam "vou começar pra já", outras dizem 
"é... não sei... nunca fiz... vou tentar". Essas úl�mas 
desistem antes de começarem. O que acontece 
depois? Após alguns meses, elas retornam porque 
cansaram de desis�r.

O mínimo que eu exijo das minhas alunas é 
flexibilidade. Chega de ser rígida consigo mesma, 
cobrando resultados pra ontem, querendo que seja 
rápido, ou que o outros saibam o caminho em vez de 
�. Não, não é o seu parceiro que tem que mostrar 
como se faz.. Você tem que saber que é “assim que se 
faz”.

Não fique imobilizada pensando em como chegar lá, 
colocando dificuldade nos meios, porque é o fim que 

me interessa. Seja flexível, mas não aceite menos que 
o mínimo com que você se comprometeu. 

Quem me acompanha há mais tempo sabe que sofri 
uma desilusão amorosa muito pesada. Mas quando 
me separei do meu ex-marido, decidi me 
comprometer a encontrar um parceiro que não 
precisasse fazer esforço pra estar junto. Resultado: um 
mês depois de ter tomado no cool (e não foi gostoso), 
Genz surgiu na minha vida! Se eu �vesse quebrado a 
promessa comigo mesma e me desiludido do amor, 
me fechando para novas experiências, certamente 
não estaria tão feliz, com dois ga�nhos filhotes em 
casa, e nem com um namorado incrível muito 
preocupado com meu prazer! E nem com o prazer 
dele! Inclusive, esse é um dos pilares mais fortes do 
nosso relacionamento, está lá na nossa carta de 
valores, sexualidade saudável, sozinha ou 
acompanhada. Tem importância sim.



Tarefa para você

Decidiu mudar? Então agora escolha um plano de 
ação. Pode demorar pra acontecer, mas o importante 
é que você se sinta em movimento. Saiba que pode 
estar ruim agora, mas você está fazendo algo muito 
importante pra ser diferente. 

Quais são seus passos para ter uma vida sexual 
extraordinária? Te espero do lado de cá, do lado de 
quem sabe que "é assim que se faz". 

Estamos juntas. 

Beijos da Vagi



Anotações:


