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OS OBRADOIROS DO REENCONTRO 
 
 

Foi en marzo do 2009 cando convoquei a primeira edición do obradoiro 
Autocoñecemento para o cambio. Despois desa primeira edición seguiron moitas 
outras, tanto deste obradoiro como doutros dous obradoiros: o de Relacións 
afectivas e vínculos amorosos e o de Crises e loitos. 
 
Despois de ter experimentado eu mesma a Terapia de Reencontro como algo 
especialmente vitalizador, transformador e potente para o meu crecemento 
persoal, e de pasar por un proceso de formación de máis de 5 anos, o meu 
desexo era ofrecer na Galiza esta marabillosa posibilidade a outras persoas.  
  
Inicialmente, a miña prioridade era ofrecer este espazo a mulleres; un espazo 
vivencial teórico práctico que construímos xuntas como un espazo de liberdade, 
protexido e seguro, sen críticas nin xuízos, tampouco para nós mesmas.  
 
Os obradoiros articúlanse en cinco sesións ao longo de catro ou cinco meses, 
facilitando así un proceso fondo de transformación persoal desde a escoita e o 
respecto ao propio ritmo. Nalgunha ocasión foron tamén de menos duración: así, 
por exemplo, nas recentes Xornadas eco-feministas de Compostela ou nas 
Xornadas sobre sexualidade de Lugo, cunha sesión de 3 horas, ou nas IX 
Xornadas para a Igualdade entre homes e mulleres organizadas polo concello de 
Allariz no que fixemos dúas sesións de tarde.  
 
Nos obradoiros adoitan participar mulleres de todo tipo: de máis ou menos idade, 
de maior ou menor formación académica, de máis ou menos conciencia feminista, 
dunhas profesións e doutras (traballadoras sociais, profesoras, administrativas, 
labregas, traballadoras do fogar, empregadas, médicas...); unhas chegadas da 
comarca de Pontevedra ou Vigo, outras de Ourense, de Lugo, de Ferrol, A Coruña 
ou Compostela...  
 
 
O obradoiro de Autocoñecemento para o cambio  

Este obradoiro é un tempo para parar, para conectar co noso corpo e escoitarnos, 
para descubrir claves de cambio e adquirir ferramentas de transformación para as 
nosas vidas. É un traballo persoal para o noso benestar e a nosa saúde integral. 

A través dunha serie de exercicios sinxelos (de respiración, relaxación, 
sensibilización corporal, coidado e autocoidado...), cada persoa vai descubrindo, 
experimentando por si mesma, vivenciando, e dándose conta de cousas da propia 
vida. Queremos ir vendo que cousas van ben na nosa vida para reforzalas, e 
tamén que cousas non van tan ben ou non nos gustan e ter instrumentos para 



cambialas. As explicacións teóricas que se achegan valen para comprender 
algúns aspectos; son un marco teórico para dar claves de comprensión e facilitar o 
propio proceso.  

O programa ten unha serie de exercicios: exercicios de respiración e de 
relaxación, para aprender a respirar ben, para aprender a descansar e durmir ben, 
para aprender a estar con nós mesmas e a estar ben con nós mesmas... 
Exercicios de autopercepción corporal, para darnos conta como está o noso corpo, 
se estamos relaxadas ou tensas, que nos doe, con que cousas nos sentimos 
felices...   
  
Estes exercicios serven para coñecer mellor o noso corpo e iníciannos na linguaxe 
corporal: a aprender a conectar coas nosas emocións, coas nosas sensacións 
corporais e cos nosos pensamentos, e desde a linguaxe do noso corpo a 
transformar as emocións negativas. Aprendemos así a manexar mellor a propia 
autonomía a partir das claves  que nos proporcionan sobre moitas cousas que 
estamos a vivir na nosa vida. 
 
 

                            
 
 
Ademais, como a través do proceso de socialización temos integrados unha serie 
de comportamentos diferentes como mulleres e como homes, imos vendo que 
comportamentos nos conveñen e cales non. Re-aprendemos así a vivir o noso 
corpo desde unha perspectiva de xénero. 
 
E como facemos traballo coa totalidade do corpo, co corpo integrado, co corpo 
que pensa, co corpo que sente, co corpo que se move... traballamos tamén a 
sexualidade a través de exercicios de psicoerotismo. Queremos aprender a 
manexar a erótica da globalidade e a erótica da xenitalidade para integralas e 
reaprender a vivir o corpo desde o pracer. Queremos estar en contacto co noso 
corpo, escoitándoo e escoitándonos, e estar con gusto con nós mesmas. 
 



O obradoiro, polo tanto, integra aspectos de psicoloxía, de sexoloxía e de 
educación para a saúde e posibilita facer un camiño para estar no noso corpo, 
para sentirnos ben na nosa pel, donas da propia vida, donas do noso corpo. Para 
vivir re-conectadas co noso corpo, coa nosa enerxía vital e coa nosa vida, en paz 
e felices coa nosa vida.   

 
 
O obradoiro de Crises e dós 
 
Continuamente estamos facendo dós; ás veces identificámolos e ás veces non: 
cando morre un ser querido, cando quedamos no paro, cando cambiamos de lugar 
de residencia, cando rompemos unha boa amizade... todas esas situacións son 
situacións nas que pechamos unha etapa e abrimos outra. Tamén hai loitos a nivel 
evolutivo: vivimos despedidas de cousas cando pasamos dun momento a outro, 
cando pasamos da nenez á adolescencia ou da adultez á vellez... Suceden 
cousas nas persoas, en nós... Os loitos teñen unha parte de peche doloroso e 
unha parte de abrir a cousas novas. 
 

                         
 
 
Este obradoiro serve para saír antes dos procesos de perdas e crises e para 
manexar mellor a nosa vida.  É un espazo para elaborar dós pendentes, para facer 
despedidas e pechar etapas; para facer procesos de transformación persoal e 
reconectar coa vida para gozala. 



 
O obradoiro de Relacións afectivas e vínculos amoro sos  

 
Este obradoiro é para ver como van as nosas relacións afectivas e amorosas e 
identificar que cousas van ben e que cousas queremos cambiar nelas 
    
A través dunha serie de exercicios traballamos o maltrato e as relacións de bo 
trato, traballamos a sedución, o namoramento, o amor e os modelos amorosos. 
Traballamos tamén os guións de vida (é dicir como me coloco ante a vida, nas 
relacións coas outras persoas para ser recoñecida e valorada...) e que vai mal e 
quero cambiar.  
 
 

                           
 
 
Facemos práctica de fusión e de separación, traballamos o espazo persoal e o 
espazo compartido, e tratamos de definir os nosos negociables e innegociables. 
Traballamos os procesos de desamor nos que hai que facer despedidas e loitos 
para facer as rupturas... 
 
E como todos os vínculos son vínculos afectivos, e polo tanto amorosos, 
traballamos non só os vínculos na parella, senón tamén as relacións afectivas coa 
nosa nai/pai, coas nosas crianzas, coas nosas irmás e irmáns, coas amigas e 
amigos... 
 
Finalmente, tentamos conectar coa nosa creatividade para definir os proxectos 
amorosos da nosa vida; proxectos na dimensión social, na dimensión relacional e 
na interna. Porque a experiencia amorosa é unha apertura do corazón, unha 
experiencia de unidade que todas e todos temos de conectarnos coa vida. 
 
 
 
 



O enfoque da Terapia de Reencontro 
 
Os obradoiros están estruturados desde o enfoque da Terapia de Reencontro, un 
enfoque de traballo comunitario con perspectiva de xénero creado por Fina Sanz1 
a finais da década dos 70 a partir do seu traballo como psicoterapeuta, sexóloga e 
pedagoga no Estado Español e en América Latina (fundamentalmente, México).  
 
 
A Terapia de Reencontro concibe á persoa dun xeito holístico e traballa con ela 
para a integración das súas múltiples dimensións: dimensión física, sexual/erótica, 
emocional, mental, relacional, social e espiritual. É un modelo que integra, polo 
tanto, o enfoque psicolóxico, sexolóxico e educativo, con achegas doutras 
disciplinas e tradicións culturais, como as orientais.  
 
Chámase Terapia de Reencontro porque traballa desde a perspectiva do 
REENCONTRO: o reencontro de cada persoa consigo mesma a través do 
autocoñecemento, o reencontro entre mulleres e homes a partir dunha 
comprensión vivencial da escisión de xénero e dos conflitos xerados a partir dela, 
o reencontro entre culturas que permita enriquecerse coas diferenzas, fomentar 
actitudes e relacións de paz. É un reencontro coa propia historia e coas propias 
orixes para, desde elas, acoller outras culturas e pobos, o reencontro coa terra, 
para sentirnos parte dela e re-aprender a relacionarnos con ela desde o respecto e 
o coidado. 
 

 
 
 
 

                                            
1 Fina Sanz é autora de libros como “Psicoerotismo femenino y masculino”, “Los vínculos 
amorosos”, “Los laberintos de la vida cotidiana”, “La Fotobiografía” y “Diálogos de Mujeres 
Sabias”, todos eles na Editorial Kairós. 

 

 


