Com Maria Barretto e Mariana Coelho

Aprofundando
nossos Ciclos
Uma jornada sobre a consciência
de que somos mulheres, portanto cíclicas.

Encontro aberto
Fizemos um primeiro encontro aberto em 2019,
mas para aquelas que se sentirem chamadas
a conhecer mais desta jornada o nosso grupo ainda
está em formação.
Próximo encontro 17 de fevereiro.
Favor conﬁrmar sua presença com Maria ou Mariana.

Nosso convite é para que Mulheres, que desejam ter mais intimidade
com seu corpo e ciclo, possam usufruir da sua potência de criação e
fertilidade, ampliar suas experiências de prazer, reativando sua energia
para criar tudo o que desejam, não somente bebês. E com isso:
Conquistar uma relação mais saudável e harmônica
com sua menstruação e fases.
Um empoderamento natural, evocando a Mulher que se é,
a partir desta relação mais íntima com seu feminino e seu corpo.
Conquistar maior consciência sobre o seu útero, ovários e vagina
e o que eles podem te trazer.
E ainda prevenir e tratar patologias no sistema reprodutor feminino.

Objetivos destes encontros:
Redescobrir a sabedoria do nosso corpo, emoções
e intuição;

Resigniﬁcar nossa sexualidade, sensualidade e
fertilidade;

Maior consciência da relação da mulher com seu
ciclo e com a lua e suas fases (Lua interna e Lua
externa) e a Terra e suas estações;

Agir sobre doenças que atingem o nosso sistema
reprodutor feminino Como dor e cólicas, problemas
menstruais, questões de fertilidade, patologias
especíﬁcas como endometriose, miomas, ovários
policístico, pólipo, feriadas no colo do útero;

Abrir espaço interno em cada mulher,
redescobrindo a sua relação com seu corpo e
prazer, ativando a energia sexual criativa que
habita em todas nós;
Fortalecer a relação entre mulheres, neste campo
tão íntimo, para que juntas possamos quebrar
muitos tabus e resistências a nossa potência;

Aprofundar conhecimento sobre as plantas e suas
medicinas;
Após os encontros esperamos que cada mulher
tenha mais clareza dos seus recursos pessoais de
autocuidado e se tornam mais responsáveis e
curandeiras de si mesmas.

Como vamos navegar:
Por meio da potência de mulheres juntas ao redor
do fogo, com um propósito comum
Navegando nas sabedorias e mistérios do nosso
sangue menstrual e natureza cíclica, que existem
desde sempre, porém se perderam ao longo da
história de opressão a mulher
Técnicas de liberação com ThethaHealing,
Canalização da energia da Lua com a Cura e
Benção do Útero
Evocando e recebendo as sabedorias ancestrais
das Abuellas da Tribo da Lua

Respirações e técnicas de limpeza, energização e
cura energética que acessam nossa energia sexual,
com a Respiração Ovariana
Despertar o olhar para o nosso corpo emocional e
acessarmos a nossa arqueologia de memorias,
através do toque e olhar terapêutico de Stanley
Keleman
Através dos conhecimentos da Ayurveda, buscar a
reconexão com o ﬂuxo da natureza, que nos traz
equilíbrio e harmonia com nossos ciclos.
Escuta que possibilita autoconhecimento e ganho
de autonomia, por meio de técnicas de coaching,
resultando em ações práticas e efetivas para o
momento de cada uma.

Investimento
Mínimo
5 x R$ 390
Ideal
5 x R$ 458
Abundante
5 x R$ 556
O valor sugerido contempla
as 30h de de encontro
presencial e a hospedagem
e alimentação da imersão.

Local
Rua Araçatuba, 382
Horário
19h às 22h30
Datas 2020
17/02
09/03
13/04
11/05
08/06
29 e 30/05 - Imersão

Maria Barretto
Facilitadora de processos de empoderamento da Mulher. Coach formada pelo
EcoSoacil e com certiﬁcação ACTP da International Coach Federation (ICF), Thetahealer®,
Moon Mother®, Condutora de Círculos de Mulheres formada pelo Feminino Essencial,
praticante de CNV (Comunicação não Violenta), Estudante das Memórias Ancestrais da
Tribo da Lua, além de Mulher, Curandeira, Mãe, Esposa, Amante, Filha, e Irmã.
Hoje me considero uma eterna aprendiz e curiosa pelos mistérios do nosso sangue e ciclo.
Me aprofundo, junto a cada mulher que atendo, nos mistérios da nossa psique e na magia
desta reconexão com nossos ciclos naturais. Me surpreendo com a potência e rapidez
deste trabalho.
Fundadora do Natureza Intima, projeto que contribui para que as mulheres
sejam donas do próprio corpo e destino e criem sua realidade,
a partir dos seus sonhos, propósitos e potencia feminina.
www.naturezaintima.com
Instagram: @mariabarretto._

Mariana Coelho
Terapeuta Ayurveda e Comunicadora.
Formada em comunicação Social pela UFPR e em Ayurveda pelo Instituto
Anam Cara com especialização no Ayurveda Foundation Vaidyaratan no
Kerala - Índia. Faço um estudo de anatomia emocional, baseado nos
conhecimentos de Stanley Peleman e também ﬁz a formação em Respiração
Ovariana com Sajeeva Hurtado.
Me considero uma buscadora do funcionamento do corpo humano e de como
podemos viver de maneira mais equilibrada e alinhada ao ﬂuxo da vida.
https://www.instagram.com/vida_ayurveda/

Informações e Inscrições
Maria Barretto
(11) 98122 2280
Mariana Coelho
(11) 98921 4530

“O simples encontro de
mulheres, ao redor do
fogo, já é uma ação de
empoderamento e cura”
Clarissa Pinkola Estés

