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Guia de bordo



Corpo de mulher: Uma experiência de vida

A quarta edição do Festival TeSer da Primavera, que desde 2017 acontece na
cidade de São Paulo, presencialmente. Este ano será online, nos adaptando aos
tempos. 
As abordagens são múltiplas: psicologia, curas, dança, yoga, xamanismo, tantra,
feminismo, contos, porque abraçamos a diversidade e a pluralidade. As oficinas
serão afetivas, dinâmicas e algumas delas interativas, para quem desejar participar
mais ativamente.Guia de bordo

Sobre o Guia de bordo
Aqui você encontra todas as oficinas, ordenadas por dia e horário, seus principais
ensinamentos e, em alguns casos, recomendações de materiais a ter com você
para realizar os exercícios propostos. Aqui, você também poderá se informar sobre
os materiais que serão fornecidos pela facilitadora como apoio para a oficina ou
para posteriormente continuar em contato com o conhecimento transmitido. 
De maneira geral, recomendamos que organize seu tempo para que possa assistir
às oficinas com serenidade e privacidade. Algumas delas propõem movimento, por
isso também é recomendado estar com roupa confortável e, se possível, algum
espaço apto para se movimentar. Se por acaso as condições para assistir a oficina
não forem as ideais, não se preocupe, as aulas ficarão acessíveis até o dia 1 de
dezembro e você poderá voltar a elas quando quiser. 
Respeite seu ritmo, sua intuição e individualidade. Talvez queira assistir todas,
talvez sinta que uma por dia será o suficiente. Talvez assista duas ou três e fique
tão preenchida que precise dar uma pausa. 
Respeite e confie no seu ritmo.



Oficinas
A programação está sujeita a pequenas alterações que serão avisadas previamente



Sábado (24/10) 

Abertura: Corpo de Mulher, uma experiência de vida
             10:00    Facilitadoras: Tassia Felix e Soledad Domec

Iniciaremos com o tema central do Festival. Esse corpo que amamos e rejeitamos, fonte de
dor e prazer. Esse corpo que nos sinaliza quando nos desequilibramos, que adoece e se
cura, curando nossa alma. Esse corpo que transcendemos e que vai além do corpo físico.
Esse corpo emocional, espiritual. Esse corpo que nos acompanha por toda a vida e nos
permite a experiência, enfim, de ser mulher.
Como você se relaciona com teu corpo?
Ele é fonte de prazer? Ele é criticado? Ele é aceito?
E os outros corpos? Emocional, vital, mental, sutil?

Autoestima e valorização pessoal
             14:00    Facilitadora: Eulália Oliveira

Desenvolveremos o papel da autoestima como base para o sucesso na vida pessoal,
profissional e relacionamentos. Abordaremos a construção da autoestima sob a perspectiva
da inteligência emocional, os sabotadores inconscientes e como lidar com isso.

Nesta oficina:
● O que é autoestima;
● Os segredos do autoamor;
● O que influencia nossa autoestima;
● Autoestima e prosperidade;
● Autovalorização.

O que trazer: vamos fazer exercícios poderosos e uma meditação muito especial,
tenha papel e lápis à mão.

O corpo da mulher, uma arma de luta
             17:00    Facilitadora: Cecilia Valdés

Desde o início das lutas pelos direitos da mulher no século XX, seu corpo tem estado no
centro desta luta. Tem sido fonte de libertação e de poder, mas também objeto de
exploração, crítica, repressão e chacota.

Nesta oficina:
● Entender como o corpo tem sido figura na luta e conquista de direitos pelas mulheres;



● De maneira prática, analisar como temos vivido essa dualidade em nossas vidas;
●  Reconhecer quando nosso corpo é uma ferramenta de poder e quando é fonte de
repressão e crítica;
● Encontrar respostas sobre como olhar nosso corpo como um aliado em nosso caminho de
empoderamento.

O que trazer: um lenço verde, se for possível.

Presente: coreografia e letra da performance “Um estuprador no teu caminho”, do
grupo Las Tesis

Domingo (25/10) 

Meu Corpo e Suas Memórias
             08:00    Facilitadora: Adriana Casonato Portugal

Através do campo morfogênico, onde tudo está conectado, vamos acessar as memórias do
nosso corpo feminino. Estas memórias são energéticas, e estão tanto no campo familiar
como no campo coletivo.

Nesta oficina:
● Tomar consciência sobre emoções e sentimentos inconscientes geracionais da linhagem
feminina que se expressam através das mães;
● Entender o que herdamos da ancestralidade e as memórias energéticas;
● Vivências sistêmicas e consciência para cura.

O que trazer: Para melhor aproveitar a experiência desta oficina recomendamos que
esteja em um lugar onde não seja interrompida. Tenha em mãos algumas folhas de
papel, caneta ou lápis e lenço de papel.

Presente: Um PDF para continuar a se conectar com sua mãe e linhagem feminina
sempre que desejar.



A dança do feminino e masculino
             11:00    Facilitadora: Marina Mendes

Você conhece sua força feminina? E sua força masculina? Esta oficina vai ampliar sua
autoconsciência sobre como feminino e masculino lhe habitam e como esses arquétipos se
expressam no seu relacionamento com o outro. 

Nesta oficina:
● Contato com conhecimentos do tantra e do taoísmo;
●  Conhecer e adquirir ferramentas de auto-observação para cuidar da sua expressão
feminina e masculina; 
● Ganhar mais consciência de como essas expressões se manifestam na relação consigo e
com o outro.

O que trazer: vista-se com roupas leves e confortáveis, tenha à mão lápis ou caneta,
lápis de cor ou giz de cera, folhas em branco. 

Presente: lista de músicas para continuar trabalhando seu feminino e masculino e a
atividade realizada na oficina, para que você possa refazer consigo mesma sempre
que desejar.

Contoterapia: “Pele de Foca, Pele da Alma”
             15:00    Facilitadora: Cláudia Araújo

Pele de foca é um conto do clássico “Mulheres que Correm com os Lobos” que nos revela a
trajetória de muitas mulheres que se sentem paralisadas após um acontecimento doloroso e
nos mostra como é possível prosseguir na caminhada e resgatar o propósito de nossa Alma,
chamada de lar pela psicanalista junguiana, Clarissa Pinkola Estés.
 
Nesta oficina:
●  Será convidada a vivenciar o conto “Pele de Foca”, mergulhando nele através da
oralidade;
●  Poderá se identificar com situações, elementos e personagens que possibilitam a
ressignificação de sua trajetória de vida;
●  Terá o apoio e elementos para ir em direção a sua realização pessoal e ao
desenvolvimento do Self (eu verdadeiro).
● Recursos de contação de história, pintura e desenho com enfoque terapêutico e exercícios
sistêmicos de Constelação Familiar.
 
O que trazer: não precisa ter nenhuma habilidade especial com o desenho, tenha
papel e lápis colorido à mão.



Autocuidado energético
             18:30    Facilitadora: Anita Gomes

Você conhece seu campo energético? Como os campos energéticos te impactam? Já se
sentiu sugada energeticamente? As noites são tranquilas?
A oficina terá um conteúdo teórico e prático para quem deseja ter autonomia nos processos
de cuidado, limpeza e manutenção energética dos corpos sutis.

Nesta oficina:
● Conhecer seus corpos sutis;
● Aprender sobre bioenergia;
● Conhecer duas ferramentas poderosas e efetivas para cuidar dos seus corpos sutis e se
tornar responsável e autónoma no cuidado do seu campo energético.

O que trazer: roupas confortáveis são bem vindas, caderno e lápis para anotações e
dúvidas também. Traga seu coração disponível e seu olhar curioso. Se entregue! 

Presente: lista de música para continuidade das práticas e PDF.

Segunda (26/10) 

Dançando os Elementos Sagrados
             08:00    Facilitadora: Mariana Gholmia

Reconectar o corpo, sentimentos e emoções por meio do sentir os movimentos da dança.
Com práticas de dança tribal que passa pelas danças do ventre, flamenca e indiana,
visualizações e meditações com rituais para a mãe natureza. 

Nesta oficina:
● Conhecer um pouco mais sobre as forças do feminino e masculino;
● Similaridade dos movimentos da mulher com os elementos da mãe natureza;
● Conexão dos sentimentos através dos micro movimentos internos para ir ao encontro dos
movimentos externos;
● Potência para movimentar os chackras e elementos para seu fortalecimento;
● Criar rituais para entrar em contato com seus elementos sagrados.

Presente: Áudio com o conto Pele de foca, pele da alma para ouvi-la sempre que
desejar e se reconectar com o processo de caminhar em direção ao seu verdadeiro
lar, à sua alma feminina.



Alquimia Feminina: meu útero
             13:00    Facilitadora: Lucélia Caires

Este encontro é um convite para um mergulho profundo no próprio útero e na centelha divina
que nele habita e, através desse mergulho, integrar os 4 elementos da natureza e do nascer:
terra, ar, água e fogo.
No começo da vida, existe a junção, a integração desses 4 elementos, no útero, e é dessa
integração que renasce o novo ser. Um ser que flui, que conecta, que expande.
 
Nesta oficina:
● Compreender a conexão dos 4 elementos com nosso útero
● Potencial de criar, gerar, parir, todas as dores, amores, alegrias e a si mesma
● Dançar experienciando a união de todos os elementos no corpo
● Experienciar a união de todos os elementos no corpo

O que trazer: vamos dançar, por isso recomendamos ter um bom som.

Presente: PDF com magia de ervas sugeridas para vaporização ou banho

Materialização Espontânea dos Desejos
             19:00    Facilitadora: Lisandra Cobu

Sabia que o seu corpo contém a força dos 4 elementos? e que quando estão harmonizados
passamos a vibrar numa frequência de Amor Incondicional, ouvimos melhor a nossa intuição
e nos “afinamos” ao nosso propósito.   
 
Nesta oficina:
● Ferramentas de ThetaHealing®, Celtic Reiki e Oráculos
● Práticas de harmonizar os 4 elementos no nosso corpo;
● Fluxo da essência;
● Práticas para o dia a dia.
 
O que trazer: faremos exercícios com o corpo e também com a escrita, por isso tenha
lápis e papel, espelho pequeno, se possível um óleo essencial do qual você mais
goste e use um dispositivo com câmera (celular ou computador).

Presente: lista das músicas usadas na oficina e PDF com os exercícios propostos.

O que trazer: venha com roupas confortáveis, se possível esteja com uma saia, trazer
terra ou sal grosso, água, vela, lenço e ou canga, incenso, estar em um lugar
tranquilo.

Presente: lista de música para seguir dançando em sintonia com os elementos.



Terça (27/10) 

O corpo que eu habito
             08:00    Facilitadora: Val Teixeira

O corpo guarda memórias que vão além do plano consciente. Nele encontramos sensações
da vida intrauterina, do nascimento, infância e tantas outras vivências que por algum motivo
ou outro deixaram feridas que, quando não reconhecidas, se mostram através das doenças
e/ou escolhas limitantes e de dor.

Nesta oficina:
● Reconhecer a necessidade do corpo;
● Nutrição da alma;
● Direcionar propósito de vida para o futuro.

O que trazer: eventualmente usaremos lápis de cor e papel. Esteja em lugar tranquilo e
reservado para a realização de exercícios.

Presente: lista de música e texto em PDF.

Lobas e Grávidas
             13:00    Facilitadora: Fabiana Higa
Trataremos de algumas expressões do feminino apresentadas através do arquétipo da loba
e como essas expressões se conversam e se relacionam com o corpo da mulher que gesta. 

Nesta oficina:
 ● O uivo: voz da mulher e sua expressão
Exercícios práticos de expressão através da voz; 
● O faro: corpo intuitivo da loba
Exercícios práticos de como se conectar com seus canais intuitivos; 
● As patas: aterramento
Exercícios práticos de conexão com a base corporal.

Destinada a mulheres grávidas e também a profissionais que buscam ferramentas e técnicas
para aprimorarem seu trabalho com este público. Mas se tiver interesse pessoal, qualquer
mulher é convidada a encontrar a força da loba!

O que trazer: vista roupas confortáveis e tenha um pouco de espaço para realizar
movimentos corporais.

Presente: e-book com o conteúdo e práticas da oficina para seguir praticando.



Da mesma forma que a lua tem suas quatro fases, nós mulheres, temos quatro idades. Cada
idade com seu corpo visto e sentido, quatro fases do ciclo menstrual e os quatros elementos
que vivem em nós.

Nesta oficina:
●  Entender mais profundamente sobre as idades da mulher com base em conhecimentos
ancestrais;
● Como o corpo é visto e sentido em cada fase da vida;
● Construir ritos para celebrar cada uma das quatro fases.

Quer conhecer mais profundamente os ciclos naturais da vida da mulher e saber como
desfrutá-los na sua plenitude? Junte-se a nós.

O que trazer: você pode ter objetos que lembrem as estações do ano, sendo de 1 a 5
para cada estação. Objetos simples, que encontra na sua casa, no seu armário. Caso
não seja possível, tenha somente papel e lápis de cor.

As Quatro Idades da Mulher
             19:00    Facilitadora: Maria Angela

Quarta (28/10) 

Despertar para a sexualidade 
             08:00    Facilitadora: Ciça D'Carvalho

O que é autoprazer? Quais tabus estão por trás da autoestimulação? Como podemos nos
estimular? Existe algum preparo? Podemos tornar esse momento um ritual da nossa
intimidade? Como exploramos sensorialmente nossos corpos orgásticos?

Nesta oficina:
 ● Entender o contexto histórico desse tabu;
● Expandir a nossa percepção sobre prazer;
● Explorar sensorialmente a nossa potência orgástica;
● Conhecer de perto nosso órgão exclusivo para o prazer, o clitóris.
  
O que trazer: para desfrutar ainda mais desta oficina, tenha um espelho à mão. 

Presente: material em PDF especialmente preparado para praticarem depois.



O Corpo da mulher como expansão da Pachamama
             13:00    Facilitadora: Maheli

Práticas e conhecimentos xamânicos para se conectar com seu corpo, sentimentos e a
natureza, através de saberes ancestrais.

Nesta oficina:
● Conhecer mais sobre o xamanismo e sua ligação com o feminino;
● Compreender a similaridade da mulher com a mãe terra;
● Vivenciar a conexão com nosso coração e sentimentos através dos sons da natureza;
● Entender o elo dos elementos com a mulher e seus ciclos;
● Sentir a força da natureza e os elementos no feminino.

O que trazer: Você pode ter perto um copo com água, incenso, vela e uma plantinha
viva (ou um cristal). Também recomendo ter um lugar onde deitar confortavelmente.

Da Donzela à Anciã
             19:00    Facilitadora: Vanessa Thalita

A donzela traz muito das experiências da adolescência e a anciã das histórias ancestrais.
Quando fazemos a ponte entre elas, acessamos  recursos importantes para nossa vida.

Nesta oficina:
● Sentir e conhecer a energia desses dois arquétipos;
● Meditação que ativará a ousadia da donzela com a sabedoria da anciã.

O que trazer: Você precisará de papel, lápis e um lenço.

Quinta (29/10) 

O Autoconhecimento e o Yoga
             08:00    Facilitadora: Analu Pereira

Prática de meditação guiada e prática de Hatha Yoga direcionada ao encontro da sua
essência.

Nesta oficina:
● Compreender que a verdade está dentro de cada um de nós;



● Vivenciar um momento de autocuidado e de pausa;
● Sentir a força vital e a conexão com a respiração;
● Fortalecer a jornada interior em direção a uma vida mais feliz e mais saudável.

Curar-se para curar a terra
             13:00    Facilitadora: Juliana Guastapaglia Fernandes

Você conhece seu corpo? A nossa curandeira interior pode nos lembrar dos saberes antigos,
nos conectar com as medicinas naturais, apoiando nossos processos de cura e assim curar
a Terra.

Nesta oficina:
 ● Reconhecer a importância da autorresponsabilidade em nosso processo de cura;
● Conhecer o movimento revolucionário e libertador da Ginecologia Natural;
● Desequilíbrios: miomas, TPM, endometriose e sua relação com as emoções;
● Farmácia natural;
● Chamado a nossa curandeira ancestral através do canto, do rito, do tambor!

O que trazer: prepare o ambiente com cristais, vela, objetos que potencializam sua
intuição e cura. Se sentir, faça um pequeno altar para criar um campo amoroso e
potente.
 
Presente: material em PDF de ervas medicinais

ThetaHealing®: encontrando o Amor de verdade
             19:00    Facilitadora: Janaina Bortoluzzi

Ampliar a percepção sobre si mesma, amor próprio, elevar autoestima, curar feridas,
cicatrizá-las e preparação para encontrar sua história de amor, vivê-la com mais entrega. 

Seja com você mesma ou com a Alma gêmea mais compatível! 

Nesta oficina:
● Como anda sua vida amorosa?
● Tem feito algo para estar bem consigo mesma?
● Como está a inteireza de seu coração em si mesma?



Sexta (30/10) 

Contos de Fadas e Escrita Curativa
             08:00    Facilitadora: Carol Poppi

Você provavelmente já leu o Conto Infantil "A Chapeuzinho Vermelho" em suas mais
diferentes versões, das clássicas às modernas. O que talvez você não tenha se dado conta
é que os símbolos presentes nesta história trabalham com a perda da inocência da menina
na fase em que começa a se desabrochar mulher, o que na maior parte das vezes, se
materializa no corpo.
 
Nesta oficina:
● Ler algumas versões do conto;
● Compreender alguns de seus símbolos mais importantes;
● Meditar sobre o corpo de nossa menina ao transforma-se mulher;
● Escrever nossa própria história.
 
Presente: As participantes terão seus textos revisados pela facilitadora e ganharão um
e-book ao final do festival.

O corpo da mulher Negra no Mundo
             13:00    Facilitadora: Thais Santos

Em que lugar da história você se encontra? Você conhece as histórias das mulheres
negras? Que educação você recebeu em casa, na escola, sobre racismo?

Nesta oficina:
● Reconhecimento - Onde estou, minhas crenças;
● Identificação - Com quem? Como o que?
● Desidentificação - Existo para além disso;
● Transformação - Novas possibilidades;
● Elaboração - Uma nova visão de si e do mundo se revela;
● Integração - No aqui e no agora.

Estamos no caminho do “despertar”, mesmo que este caminho não esteja tão claro.
Nossos passos vêm de longe!

O que trazer: se você quiser trazer energia, disposição e proteção para esta sexta-
feira, sugiro um banho de sal grosso do pescoço para baixo. 



Depois faça um banho com alecrim, para restabelecer sua paz interior e equilibrar sua
energia vital ou de manjericão que atua diretamente na aura, proporcionando a
sensação de tranquilidade e leveza.

Coloque uma roupa cor clara e confortável e bora para a oficina da Preta!!!

Modo de preparo do banho: 

Ervas secas devem ser fervidas em mais de 1 litro de água e no caso de ervas frescas
usamos só as folhas. Ambas podem ir em água quente, porém é preferível que a erva
fresca seja somente macerada, mantendo assim a energia vital da planta.

Tenha com você papel, caneta, espelho, lenço de papel, água ou um chazinho para se
hidratar.

Roda das Marias
            19:00    Facilitadora: Fabiana Machado

Pomba Gira é uma Deusa Africana, oriunda de culturas não patriarcais, que ao ser sentida e
vivenciada, empodera as mulheres, mas diante de tantas informações distorcidas, muitas
pessoas não têm abertura para se aproximar dela, perdendo com isso a oportunidade de
conhecer um aspecto do feminino que tem ficado na sombra.

Nesta oficina:
● Sentir a Pomba Gira que habita em nós;
● Trazer conexões profundas ao nosso corpo;
● Realizar movimentos de observação e de dança;
● Visitar o nosso interior e sincronizar corpo, alma e coração.

Sábado (31/10) 

Yoga e as Mahavidyas
             09:00    Facilitadora: Daniela Águas

As Mahavidyas são dez grandes deusas hindus que representam a sabedoria da ordem
cósmica desta cultura.
Nesta oficina:
● Conhecer as histórias mitológicas das Mahavidyas;
● Praticar um ritual purânico (incluindo asanas e meditação com yantra) para conhecer um
pouco mais de cada deusa em nós
● Explorar sensorialmente a potência de cada deusa em nós.



O que trazer: água para beber, água para purificar o ambiente, flores ou plantas
saudáveis (se quiser).

Presente: Apresentação como material de apoio dessa oficina.

Autonomia sobre nossos corpos
             11:00    Facilitadora: Bruna Silveira

Reconhecer os recursos e ferramentas para cada mulher atravessar os ciclos para dar vida à
uma nova mulher.
Empoderando e transformando os desafios em um encontro com a sua força interna e
intuição.
Nesta oficina:
● Ressignificar memórias de dor;
● Encontrar a sua força interna e entrega ao divino em situações desafiantes;
● Silenciar e arrumar a chuva de pensamentos;
● Trabalhar o corpo anímico;
● Trabalhar seu corpo energético (equilíbrio dos chakras);
● Trabalhar com o seu corpo físico através da automassagem;
● Automaternar - conectar com a força da sua mãe e a fonte de amor.

O que trazer: Você precisará de papel, caneta, lápis de cor ou giz de cera.

Auto Gestar, Renascer e Auto Maternar
             14:00    Facilitadora: Patricia SakakuRA

Como cuidar da sua saúde, com autonomia, a partir da integração de diferentes paradigmas
das medicinas ocidental e tradicional chinesa, dos saberes modernos, ancestrais e
populares.

Nesta oficina:
● Introdução sobre o Tai Ji (Yin e Yang)
● Os 5 movimentos da MTC (medicina tradicional chinesa) nos aspectos físicos e mentais,
dentro e fora do corpo
● Ciclo circadiano pela perspectiva do relógio dos órgãos da medicina chinesa
● Bases seguras para práticas de autocuidado



Qual é a nossa história intrauterina? Será que o período em que nosso corpo se forma tem
impacto em quem nos tornaremos um dia? O que nossa mãe viveu, sentiu, experienciou
interfere na minha formação enquanto ser humano? Em geral sabemos o dia em que
nascemos, mas não sabemos o dia em que fomos concebidos, por quê?

Nesta oficina:
● Encontro dos princípios feminino e masculino;
● Conceito de galvanoplastia espiritual;
● Importância da concepção consciente e da gestante sobre o futuro da humanidade

O que trazer:  recomendamos que você faça uma breve pesquisa sobre a vida interior
de seus pais, a relação entre eles e o contexto em que viviam durante os 9 meses
antes da sua concepção, a concepção propriamente dita, o período de gestação e os
primeiros meses após o seu nascimento.

Presente:  PDF com referências bibliográficas relacionadas ao tema.

Concepção Consciente
             17:00    Facilitadora: Maria Fernanda

Domingo (01/11) 

Tantra
             08:00    Facilitadora: Marcela Marques

Nós nascemos em estado tântrico, mas durante a vida nos afastamos desse estado que é
natural e essencial.
Neste encontro teremos contato com o estado tântrico, com a presença, a entrega e a
possibilidade de abertura ao prazer.

Nesta oficina:
● Saúde e corpo físico;
● Ouvirá os desejos da alma através dos chakras;
● Entenderá quais as permissões saudáveis para você em uma relação;
● Shakti interna (energia feminina);
● Dicas para conexão consigo e parceiros.
● Toques tântricos.



O que trazer: 2 cumbucas (como as de cereal), 1 vela pequena (tipo réchaud), lenço ou
pashmina, flor, espelho pequeno, óleo ou creme corporal e água para beber. Se
possível, use roupas confortáveis e enfeite o espaço com um ou mais objetos, que por
meio deles você possa se conectar com o seu feminino.

Presente: Lista de música no Spotify e PDF explicativo

Pelve Mágica
             10:30    Facilitadora: Bia Haertel

A região pélvica das mulheres é um centro, do corpo e da vida, portadora de nossos
poderosos úteros. Essa bússola interna que nos conecta com o cosmos e com a terra. Para
sentir sua pulsação e força, precisamos
libertar nossos movimentos pélvicos. Vergonha, medo, rigidez e traumas envolvendo as
experiências sexuais, são alguns dos sentimentos que podem estar presos neste centro.
Dançar a pelve mágica, cura. Sentí-la regenera e reconcilia com o poder feminino.

Nesta oficina:
● Perceber a dimensão de nossa pelve mágica e habitá-la;
● Sentir tanto a delicadeza como a força dos movimentos pélvicos;
● Acessar as energias contidas ali e liberá-las, criando um espaço novo.

O que trazer: vista roupas confortáveis para executar alguns movimentos, como
shorts mais folgados e sunkini. Separe um lenço, ou canga que possa amarrar na sua
cintura pélvica para aumentar a propriocepção.

Presente: lista de música e um vídeo para continuar trabalhando com sua pelve
mágica após a oficina, sempre que desejar.

A Deusa em mim
             15:00    Facilitadora: Nathalie Gingold

Quando pensamos em uma Deusa, podemos imaginar uma imagem altiva, com atributos
especiais e uma história potente. Nessa oficina vamos ao encontro da Deusa que habita em
nós e juntas encontrar o caminho para que ela se mostre, sem receio, devolvendo sua força.

Nesta oficina:
● Limpar suas lentes e olhar com carinho para a mulher refletida;
● Conexão direta entre aquilo que é definido como belo e poder;



● Novas formas de fotografar a si mesma;
● Autoimagem.

O que trazer: A sua câmera fotográfica e um aparelho de música, que em ambos os
casos pode ser do próprio celular e um computador/notebook. Recomendamos que
esteja em um espaço onde possa se deitar, sentar ou esticar de forma confortável. 
É importante um ponto de luz, que pode ser de uma janela aberta, um abajur, um ring
light ou a luz do celular. 
Roupas variadas para trocar durante o exercício. Elas podem ser confortáveis, lingerie
ou roupa de banho, panos macios, adornos tanto no estilo fantasia, quanto usual, para
cabelos, mãos, rosto, pés. 
Maquiagem variada e um espelho do tamanho que quiser.

Presente: material em PDF com exercícios da oficina, indicação de Deusas e músicas

Encerramento: As Bruxas de ontem e de hoje
             18:30    Facilitadoras: Tassia Felix e Soledad Domec

Temos descoberto nos últimos anos que as bruxas feias, perseguidas e tão temidas,
guardam um grande poder feminino.
Um pedaço que nos foi roubado lá nos tempos da inquisição, quando as mulheres foram
subjugadas por um masculino em desequilíbrio. As bruxas têm saberes, estão em paz com a
vida interna, da caverna, não dependem da opinião alheia, não temem envelhecer, dançam
sós ou acompanhadas, voam longe e livres, e sim, elas têm o poder sobre seus corpos e
sexualidade.

Quer voar livre com a tua bruxa? Precisa dos seus dons?



" A Igreja diz: o corpo é uma culpa.    
A Ciência diz: o corpo é uma máquina.    

A publicidade diz: o corpo é um negócio.    
E o corpo diz: eu sou uma festa."    

Eduardo Galeano    

No nosso círculo virtual, nós faremos a festa!


