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Introdução
sobre masturbação



INTRODUÇÃO

Homens sozinhos ou acompanhados têm o costu-
me de se masturbar, apesar de existir muito tabu 
sobre o assunto entre os próprios homens.

Porém, a masturbação funciona como o passaporte 
para ter uma vida sexual saudável.

E, pensando nisso, este e-book traz um assunto bem 
debatido seja nas turmas acadêmicas ou em con-
sultórios terapêuticos. Esse assunto é a masturba-
ção tântrica!

A masturbação tântrica possui raízes milenares de 
natureza espiritual que vão muito além do prazer, 
proporcionando inúmeros benefícios à saúde.

Confira agora este guia definitivo sobre a masturba-
ção tântrica e aprenda a ter mais qualidade de vida!



ENTENDENDO A MASTURBAÇÃO

Masturbação é o ato de estimular o pênis, manual-
mente ou por meio de objetos, com o intuito de 
obter prazer sexual, seguido ou não de orgasmo, po-
dendo ser realizada pelo próprio homem ou por 
outra pessoa.

Geralmente o homem conhece a masturbação no 
período da adolescência, mas esta atividade o 
acompanha por todas as fases da vida.

Além do prazer, a masturbação masculina traz gran-
des benefícios para a saúde do homem.

Confira a relação nas páginas a seguir!



Previne infecções e reduz o índice de câncer de 
próstata

AA masturbação fortalece o sistema imunológico 
devido ao fato da ejaculação evitar infecções na 
região. Além disso, segundo estudos australianos, os 
homens que têm entre 20 e 50 anos que se mastur-
bam mais de cinco vezes por semana têm menos 
probabilidade de desenvolver câncer.

Ajuda a evitar a ejaculação precoce

A prática do ato auxilia no controle de tempo para 
atingir o orgasmo. Se habitualmente você chega ao 
orgasmo aos três minutos, experimente segurar até 
os quatro minutos. Com isso você vai melhorando o 
seu desempenho e evitando a ejaculação precoce.

Melhora o relacionamento

AA masturbação auxilia no autoconhecimento, a des-
cobrir as próprias zonas erógenas, reações e estímu-
los. E todo esse aprendizado reflete em um relacio-
namento mais prazeroso e duradouro!

Relaxa a tensão e ajuda a dormir

A qualidade do sono melhora e os níveis de estresse 
despencam, porque a endorfina e outros hormô-
nios são liberados após o orgasmo.



Melhora sintomas do resfriado comum e 
outras doenças

A ejaculação aumenta os níveis de substâncias hor-
monais responsáveis pela regulação do sistema 
imunológico, ajudando na prevenção de doenças 
do coração e diabetes.

Favorece o humor e o bem-estar

Assim como no sexo, na masturbação também são 
liberados hormônios que elevam a sensação de 
prazer e relaxamento do individuo, favorecendo o 
bom humor no dia.

Ajuda a exercitar o membro, promovendo a 
ereção

ÉÉ natural que com a idade ocorra uma queda do 
tônus muscular, comprometendo inclusive a ereção 
peniana.

Porém, o ato regular da masturbação exercitam os 
músculos da região pélvica, prevenindo a inconti-
nência urinária e a disfunção erétil.



Masturbação
Tântrica

Tudo sobre a



MASTURBAÇÃO OU MASSAGEM
TÂNTRICA?

Massagem lingam (ou massagem tântrica masculina) é 
uma técnica que, além do prazer, proporciona um refi-
namento na sensibilidade orgástica e uma tonificação 
nos músculos genitais dos homens.

LiLingam é uma palavra oriunda do sânscrito, um idioma 
sagrado da região da Índia, que significa coluna de sus-
tentação ou pênis.

Essa massagem pode ter uma duração de 30 minutos a 
1h30min, e é realizada em toda região genital masculina.

ElaEla é recomendada para todos os homens, independen-
temente da idade, que tenham interesse em conhecer 
os próprios mecanismos de prazer, a fim de desenvolver 
o seu desempenho sexual e de seus relacionamentos.



É indicada para os seguintes casos específicos:

a) Para homens que gostariam de manter um maior 
controle sobre a ejaculação;

b) Para aqueles indivíduos que passaram por algum 
trauma físico que tenham prejudicado suas funções 
sexuais;

cc) Para aqueles homens que enfrentam impotência 
sexual e ejaculação precoce;

d) E para quem tem o desejo de ultrapassar os limi-
tes da sexualidade convencional.

A massagem tântrica pode ser usada tanto em um 
contexto de MASTURBAÇÃO como em um contexto 
terapêutico.



COMO FAZER A MASTURBAÇÃO TÂNTRICA

1. Crie um ambiente seguro, confortável e aco-
lhedor

O ambiente ideal é aquele em que você não vai ser 
incomodado e terá tempo suficiente para explorar o 
seu corpo de forma relaxada, com o objetivo de 
focar em você e em seus sentidos.

Se tiver vontade, coloque uma música sexy, deite-se 
de costas e coloque travesseiros sob as costas e as 
pernas. Fique bem à vontade.

22. Comece a explorar seu corpo e suas prefe-
rências

Lembre-se de respirar e se concentrar nas sensa-
ções gerais. Prefira começar com uma fantasia, evi-
tando filmes de pornografia.



Toque seus órgãos genitais e qualquer outra parte do 
corpo que o excite, mas não comece a se masturbar 
logo de imediato.

Estimule todo o Lingam (sânscrito para pênis) da base 
à cabeça. Massageie seu escroto e próstata. 

Se preferir, use um óleo de massagem para lubrificar o 
eixo do pênis e seus testículos. 

TTente durar pelo menos 15 a 30 minutos, sem ter or-
gasmo. Toque em várias partes do seu corpo, e não 
apenas na cabeça do pênis. 

Massageie a área em volta dos testículos e do pênis. 
Essa área abrange o osso púbico na frente, a parte in-
terna das coxas e o períneo, também conhecida como 
mancha, que é a área entre os testículos e o ânus.

Resistir à ejaculação dessa forma pode aumentar as 
possibilidades de fazer você durar mais tempo duran-
te o sexo.

3. Não tenha pressa - vá devagar

Quem não gosta de uma rapidinha? Mas aqui não 
vale. 

Para a masturbação tântrica, o mais importante é o 
caminho, e não o destino. Ou seja, o momento de 
gozar é secundário! O que vale aqui é conhecer a sen-
sibilidade do corpo.



Concentre-se e explore ao máximo suas zonas eróge-
nas. Caso não saiba quais são, vá tocando em lugares 
do seu corpo que até para você ainda estavam inexplo-
rados.

4. Alcançar satisfação

Na masturbação tântrica o orgasmo não é necessaria-
mente o foco principal, mas é claro que isso pode ocor-
rer como consequência de um “reconhecimento” do 
corpo prolongado.

Já para aqueles mais experientes desse ato é possível 
alcançar algo conhecido como “orgasmo da Kundalini”.

Kundalini é um termo da Índia antiga que retrata uma 
força vital que cada pessoa tem. Essa força geralmente 
se mantém adormecida, mas pode ser despertada 
com a prática dedicada da masturbação tântrica. 

PPara atingir um orgasmo de Kundalini é necessário ter 
autocontrole e se sentir muito relaxado. Desfrutar 
dessa energia é uma parte importante do Tantra. Ele 
permite que essa força, que se encontra enrolada na 
base da coluna, se desfaça e desperte. 

Não se sinta pressionado para alcançar esse patamar!

SigaSiga praticando a masturbação tântrica que o seu de-
sempenho e autoconhecimento vai melhorando a 
cada dia. 



BENEFÍCIOS DA MASTURBAÇÃO TÂNTRICA

• Proporciona maior sustentação da ereção masculi-
na, reduzindo a impotência sexual;

• Aumenta o tempo antes da ejaculação;

• Melhora o autocontrole em relação aos instintos e a 
ansiedade (que levam à ejaculação precoce);

• Desenvolve a libido e a energia sexual;

• Desenvolve novas formas de sentir o orgasmo, como 
os orgasmos secos, expandidos e múltiplos, por exem-
plo.

Se você está conhecendo a masturbação tântrica 
agora, não desperdice tempo. Sempre que for possível 
se informe sobre os caminhos desse ato, além de colo-
cá-los em prática.
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