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Este guia de orientação abordará a temática: Eu sou
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 Teve como principais objetivos: criar um Círculo de
mulheres na UFRN/FACISA aberto à todas as alunas dos
cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia
da instituição e às servidoras efetivas e terceirizadas e criar
Círculos de mulheres dentro das Unidades Básicas de Saúde
no município de Santa Cruz/RN.
  O projeto se ancora na abordagem vitalista, pois se embasa
em uma concepção holística do ser humano (unidade físico-
energética/psicofísica, mental e espiritual), por isto a
justificativa de trabalhar com Círculos de Mulheres.
  Os Círculos são espaços de acolhimento e transformação
das mulheres. É um convite para que cada mulher olhe para
sua história de vida e assim fortalece o seu amor próprio,
autoestima e autoconfiança.

 Trata-se de um projeto de extensão vinculado à
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)/
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA).
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     O ciclo menstrual da mulher tem sua energia combinada à Lua
e à Terra, duração média de 28 dias, assim como o tempo médio
que a Lua leva para dar uma volta completa na Terra. Passa
também por quatro fases, assim como as quatro fases da Lua e as
quatro estações do ano.
     Nós mulheres, temos uma representação arquetípica (donzela,
mãe, feiticeira e anciã) para cada fase que vivenciamos. Nós
somos cheias, minguantes, novas e crescentes. Somos cíclicas
em nossa luz e em nossa sombra. Somos a noite e a quietude,
mas também o brilho e o calor do dia. Somos energia feminina em
constante movimento. Somos quatro, em apenas uma.
     Somos primavera, verão, outono e inverno. Florescemos como
a natureza selvagem, chegamos ao ápice do brilho, da energia,
vamos nos aquietando, silenciando até chegarmos à introspecção,
hibernação de nossas energias.
    A conexão com a Lua e com a Mãe Terra é fundamental para
reconhecer o Sagrado Feminino que há em nós. Logo, é
interessante observar como as fases da Lua e as estações do ano
se ligam às fases do ciclo menstrual, as quais influenciam não só
os líquidos do corpo (menstruação e muco cervical, por exemplo),
mas nossos pensamentos, energias, sentimentos, emoções e
insights. 

 

PREFÁCIO
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http://todamulheresagrada.com/ninguem-me-ensinou-sobre-o-ciclo-menstrual/


Arquétipo



 

 

   
     A Lua Crescente corresponde à fase pré-ovulatória, arquétipo da
Donzela. É primavera! Voltamos a ver a luz e com isso é chegado o
momento de plantar novas sementes. As ideias que surgiram na nossa
mente agora devem ir para o papel, para começarmos a fazer
acontecer aquilo que queremos na nossa vida. 
     É preciso organização e foco para não desperdiçar essa energia de
expansão. Hora de usar a vitalidade dessa fase para se divertir e ir em
busca do que sentimos que nos faz feliz de verdade.
     Representando o juvenil ou a menina, possui as energias aflorando
e está radiante do interior para o exterior. "A energia desse arquétipo é
da esperança, juventude, do início, da beleza, pureza, espontaneidade,
vitalidade, independência e coragem". (HOLTHAUSEN; ANDRADE,
CAMPELLO, 2019, p. 34).
    A mente está fluindo e aberta para novas possibilidades, sonhos
guardados, ideias esquecidas ou execução de projetos, pois a energia
favorece a condição proativa por mudanças. Sentimentos de
entusiasmo e autoconfiança estão intensos. Este período é muito
favorável para a socialização e tomada de decisões.

 

 
Estação do ano: Primavera 
Lua: Crescente 
Fase do ciclo hormonal: Pré-ovulação 

 

 

 

Arquétipo da Donzela
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   Ao entender as particularidades dessa fase, pode-se extrair virtudes e
vivenciar este momento de forma mais proveitosa. Como as energias
estão revigorantes e expandindo-se de dentro para fora, a mulher está
forte para realizar diversas atividades. 
  Não se retém energia, por isso a mulher torna-se extrovertida e está
entusiasmada com os planos para colocar em prática. É importante que
se atente a fazer várias coisas no dia (uma pedalada com os amigos,
ler aquele capítulo de livro, concluir um trabalho, ir a aula de Pilates e
fazer diversas outras coisas que goste de acordo com a particularidade
de cada uma), mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, já
imaginou olhar a panela com sua sobremesa, um livro na mão, um
notebook no outro e seus amigos te ligando para o encontro marcado?  
  Nossa, quantos compromissos! Ufa! Parece que tem energia de 2
pessoas fluindo dentro de você, mas não esquece que você é só uma,
tá bom?
    A coragem presente nessa fase deixa a mulher disposta a iniciar
novos planos e não temer investir nos sonhos que foram guardados.
Realize metas que preencham esse momento que você sente as
energias precisando ser utilizadas, mas não precisa cumprir ações para
provar algo ou por necessidade de satisfação do ego. 

 

  

Sugestões do que fazer e do que não fazer 
para vivenciar melhor essa fase
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    A energia mental e emocional estão fluindo sem impedimentos e a

mulher com suas habilidades ativas, dispõe de um momento ideal para

aprender algo novo. Mas, tenha paciência com você mesma e com

aqueles em volta, quando as coisas não acontecem a seu modo. Se

está aprendendo natação, por exemplo, não se cobre a concluir em 1

mês, tudo vai acontecer a seu tempo.

    O sentimento de autossuficiência nessa fase fornece confiança para

a mulher, ela constrói suas estratégias e projetos, pois ela é

independente e os inicia sem esperar pelo tempo dos outros, ela

mesma controla seu momento/tempo e aproveita sua fase. Mas não

esqueça, você é amada por muitos a sua volta, se alguém te oferecer

uma força não precisa recusar, certo? "A união faz a força" e

complementa.
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Arquétipo



 

 

    Conforme Holthausen, Andrade e Campello (2018), o arquétipo da

Mãe está associado à energia do verão, onde há abundância do sol e

potência para a fertilidade e, da Lua cheia, onde há plenitude e

luminosidade. Como na superfície da terra, na qual as flores têm

espalhado suas sementes em terreno fértil, a mulher nesta fase está

altamente produtiva e cheia de energia, pois seu útero está propenso a

gerar vida. 

     A fase da mãe é um momento em que impulsionadas por uma força

de expansão (energia voltada para fora), nos sentimos mais sensíveis,

amorosas, criativas, compassivas, comunicativas, disponíveis para o

outro, mais confiantes e satisfeitas com quem somos, percebemo-nos

mais bonitas e atraentes. 

   Nossa mãe é o nosso próprio verão! Além disso, a Lua Cheia guia

esta fase, trazendo-nos leveza para manifestar a elevação do espírito

comunitário e a iluminação dos caminhos. 

   Durante a fase fértil, é natural que a energia amorosa e o desejo

sexual estejam aflorados em nós. O corpo aumenta a produção dos

hormônios estrogênio e luteinizante, facilitando a liberação do ovócito

nas tubas uterinas - daí, ocorrendo a ovulação. Neste período nos

percebemos mais quentes, porque nossa temperatura corporal se

eleva, pela produção de progesterona pelo corpo lúteo, assim como no

verão intenso. 

 

 

 

Arquétipo da Mãe
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Estação do ano: Verão 
Lua: Cheia 
Fase do ciclo hormonal: Ovulação 



 

 

Fluido cervical: inicia seco e vai se tornando cada vez mais úmido,

até parecer água, com aspecto de clara de ovo. Quanto mais fluido,

mais perto da ovulação você está. A vagina fica molhada.

Quando ocorre a ovulação é possível sentir uma leve fisgada em

um dos lados dos ovários, na região de baixo ventre.

A temperatura aumenta e volta a cair no primeiro dia da próxima

menstruação.

 

 

 

Algumas características ajudam a identificar o 
período da ovulação

Sugestões do que fazer e do que não fazer 
para vivenciar melhor essa fase

 

   Para passar por essa fase de maneira proveitosa e assertiva, há

algumas sugestões que valem à pena serem seguidas. Entender que

“ninguém muda ninguém” já é um grande passo, considerando que em

algum aspecto da nossa vida (afetivo, financeiro ou mesmo familiar)

existem crenças limitantes sem que sequer nos demos conta que

temos. Desta forma, aceitar nossas limitações e buscar transformá-las,

ao invés de projetar no outro expectativas que são nossas, é crucial

para vivenciar com leveza esse momento.

    Além disso, também é válido compreender que não existem pessoas

melhores que outras, há apenas momentos, bagagens emocionais e

atitudes que diferem umas das outras. Como por exemplo, a realidade

de muitas mães brasileiras, que possuem filhos lindos e saudáveis,

mas não possuem condições financeiras para dar tudo o que eles

necessitam.
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   Em contrapartida, há mulheres com casa própria, carro, plano de

saúde e toda estrutura financeira adequada para receber um filho, mas

mesmo passando por procedimentos como a fertilização in vitro, não

conseguem a tão sonhada gravidez, ou então o processo de adoção

acaba sendo muito demorado e frustrante.

    Porém, isso não significa que as mulheres do primeiro exemplo são

melhores que a do segundo, ou vice-versa, elas apenas possuem

dificuldades, realidades ou crenças limitantes distintas. Assim, apoiar e

ajudar os nossos semelhantes com compaixão e discernimento precisa

ser uma prioridade, ao invés de simplesmente julgar com a

superficialidade que os olhos enxergam.

     Ao atentar-se para essas questões, há uma grande probabilidade de

eliminarmos um hábito bastante maléfico: a comparação, onde a nossa

cabeça é mestra em achar que a realidade do outro é melhor que a

nossa, ou que estamos “ficando para trás” em algum aspecto da vida.

  Durante essa fase é recomendado se permitir usufruir da socialização,

cultivando as velhas e as novas amizades e buscando desenvolver o

amor incondicional com o próximo, já que esta é a fase mais favorável

para isso.

    Por último e não menos importante, é essencial ter cuidado para não

ser permissiva demais, pois o simples fato de dizer sim para algo que

não queremos é uma forma de desvalorização, mais frequente do que

se imagina. Assim, resolver os conflitos que nos afligem, impor limites e

saber dizer não para o que a nossa intuição aponta é crucial para

manter a paz e para a fluidez desse momento.
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    Concomitantemente, há sugestões de coisas a serem evitadas,

como fazer demais pelos outros, assumir muitas responsabilidades e

acabar se negligenciando. Por mais atarefadas que sejamos, é

necessário reservar um tempo só para nós, para atender às nossas

próprias demandas, resolver questões pendentes e para que possamos

descansar, onde até mesmo um banho relaxante pode cumprir esse

papel.

       Destarte, se permitir usufruir das sugestões citadas, podem trazer

a vibração positiva necessária para vivenciar essa fase do ciclo

feminino com sabedoria, com um coração aberto e sereno, entendendo

que respeitar esses momentos dará suporte para uma vivência mais

plena, tranquila e sem autocobrança, pois cada momento que

experienciamos faz parte de um todo que integra o que somos. 
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Arquétipo



 

 

   O arquétipo da feiticeira se apresenta na fase da lua minguante e

durante a estação do outono, ela demarca a fase pré-menstrual da

mulher e apresenta as suas características enigmáticas e aspectos

furiosos. Em várias culturas a imagem da feiticeira é atrelada a coisas

ruins, más, ou obscuras. Entretanto, essa mulher mergulha em suas

profundezas e contradições transformando coisas indesejáveis em

preciosidades, demonstrando o poder da intuição (HOLTHAUSEN;

ANDRADE, CAMPELLO, 2018).

     A feiticeira como característica da mulher que já não menstrua mais,

marca um momento em que as intuições estão mais afloradas,

mudando alguns comportamentos, talvez nos percebamos mais

arrogantes, impacientes e críticas. Em contrapartida, despertam a

sexualidade selvagem, oscilações emocionais e energéticas. 

  É também um momento de acessar e praticar nossos potenciais,

refletir no que precisamos mudar, acabar, finalizar, banir, destruir tudo

aquilo que não faz mais parte de quem somos e do que queremos para

o futuro.

    O outono é caracterizado pela renovação do ambiente, assim como

a feiticeira que nos convida a prestar mais atenção e transmutar os

diferentes aspectos da nossa vida. Marcada pela fase pré-menstrual,

quando a fecundação do óvulo não ocorre e a energia se volta para o

interior feminino (HOLTHAUSEN; ANDRADE, CAMPELLO, 2018).

    

 

 

 

Arquétipo da Feiticeira
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Estação do ano: Outono 
Lua: Minguante 
Fase do ciclo hormonal: Pré-menstrual

 

 



 

 

   

    Esse é o momento em que a feiticeira se manifesta trazendo consigo

a capacidade de aflorar nosso poder intuitivo, nos deixando mais

reflexivas sobre nossas relações com o externo, por isso é tão comum

que fiquemos mais introspectivas durante essa fase. A energia que

seria utilizada para gerar uma nova vida, agora está concentrada em

nos trazer verdades e direcionamentos que necessitamos no novo

ciclo.

    Desta forma, frustrações, impaciência e outras sensações que

venham a surgir são a expressão de tudo aquilo que precisa ser

transformado em nossas vidas. É importante prestarmos atenção em

nossos pensamentos, sobretudo nas angústias, que por muitas vezes,

tentam nos revelar informações necessárias para nossa evolução.

   Saber honrar a feiticeira nos ajuda a enfrentar esse período tão

desafiador, pois ela auxilia a (re)organizar os pensamentos, nos

trazendo insights (capacidade de obter uma compreensão intuitiva

precisa e profunda de uma pessoa ou coisa) e uma maior criatividade

para que permita expressar tudo aquilo que habita em nossa essência. 

    Para mulheres que menstruam livremente, sem a utilização de

métodos alopáticos, como os anticoncepcionais, essa pode ser a fase

mais difícil de seu ciclo, pois estão tentando se encaixar em um mundo

que não reconhece ou não leva em consideração as necessidades

cíclicas de sua natureza interna. 

      Quando a mulher se sente alterada, exigente, com temperamento

instável, alternando entre extrema sensibilidade e irritabilidade, esse

comportamento demonstra que não está livre ou conectada consigo

mesma e com as energias de sua feiticeira. Muitas vezes possuem

dificuldade de descansar, de se dar o tempo necessário que essa fase

requer.
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    Enquanto que para aquelas que tiveram seu ciclo interrompido

devido à menopausa, histerectomia ou por uso de contraceptivos, as

energias da feiticeira acompanham a fase da lua externa e essas

mulheres podem se sentir mais emotivas e suscetíveis à força de seus

subconscientes durante a sua fase minguante. 

     Muitas vezes é difícil controlar as reações emocionais nesse

período, pois as energias vêm do subconsciente sem que o nosso

consciente possa realizar um filtro.

      A mulher contemporânea tem aprendido a emergir majoritariamente

a energia masculina, demonstrando atitudes mais rígidas e

competitivas, muitas vezes, negando ou reprimindo a energia feminina,

sua sensibilidade e intuição. Para equilibrarmos e reconhecermos as

energias da feiticeira é preciso aceitar as mudanças de nossas fases,

nos nutrindo melhor, descansando, ouvindo as necessidades de nosso

corpo e buscando nos expressar de forma mais criativa e espiritual. 

     Quando reprimimos essas energias o resultado pode ser frustração

e uma enorme sensação de vazio interior e falta de propósito na vida,

de poder e valor. Já, ao contrário, quando expressamos e nutrimos as

energias da feiticeira, um crescente amor próprio toma conta de nossas

mentes e nos sentimos prontas e empoderadas para encarar qualquer

mudança que precise ser realizada.

     A cada mulher curada com seu feminino, respeitando sua ciclicidade

e em sintonia com sua feiticeira, ela será não somente privilegiada,

mas também levará a cura para toda sociedade e para nossa Mãe

Terra, porque é um alívio não ter que negar e sim honrar a natureza, o

corpo e a sexualidade, como parte daquilo que somos, sem culpa, por

que isso é a expressão do Divino.
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      Maior facilidade para entrar em estados meditativos, uma vez que a

feiticeira nos faz olhar para dentro, estar em contato com nosso mundo

interno. Refletir, aprofundar-se e se perder em pensamentos é algo

comum quando estamos nessa fase.

     A intuição fica mais aflorada, você pode se tornar mais sensível a

eventos corriqueiros, mais conectada empaticamente com amigos ou

desconhecidos. Esse período traz uma oportunidade incrível de nos

observarmos e encontrarmos equilíbrio entre o que são cargas

emocionais nossas e dos outros, entre o sofrimento que parte de

dentro, e o de fora. É na conexão que nos fortalecemos, sem assumir a

responsabilidade por pesos desnecessários, que nosso potencial brilha.

    É uma ótima fase para pensarmos a respeito dos nossos sonhos,

metas e desejos. É um período em que separamos o que faz sentido

do que não faz mais, deixando que a próxima fase (da Bruxa/ Anciã) se

encarregue de limpar e renovar nossa energia vital. A feiticeira nos

mostra caminhos, nos orienta e traz clareza. Ao enxergarmos com

olhos da alma, damos foco ao que realmente nos trará plenitude.

Potencialidade do arquétipo 
da feiticeira
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Melancolia;

Irritabilidade; 

Desânimo; 

Descontrole emocional; 

Choro;

Ira; 

Insônia.

Use esse período para se reconectar com a terra, a natureza e

todas as suas manifestações. Sinta-se unida com os ciclos da vida

ao seu redor, pois eles acontecem todos os dias dentro de você;

Desapegar do que não te beneficia mais;

Abrir espaço para sentir, meditar, escutar o que seu corpo tem a te

falar;

Aceitar os aspectos físicos e emocionais desse período.

             

Possíveis desafios

 Recomendações para essa fase

28



Arquétipo



 

 

    O arquétipo da anciã simboliza a mulher em sua versão mais

intimista e conectada consigo mesma, agora com a sabedoria adquirida

pela vivência, um momento de exílio não gera mais solidão, mas sim

propicia cura, reflexão e relaxamento. O cansaço físico se faz presente

e a chegada do inverno ressalta o quão necessário é o recolhimento.

       A anciã reflete a fase da menstruação, onde o sangue favorece um

vínculo maior entre o consciente e o subconsciente feminino, a intuição

se torna mais aflorada assim com a sensibilidade, e portanto, se faz

necessário se resguardar de situações e ambientes densos. 

     Ao despedir-se do óvulo que não foi fecundado na última ovulação,

que deixa o corpo junto ao endométrio, que estava preparado para

receber e servir de suporte a uma nova vida em seu ventre, a

menstruação escoa para fora, podendo trazer desconfortos físicos e a

necessidade de desacelerar mentalmente frente a problemas externos. 

     
 

 
Estação do ano: Inverno 
Lua: Nova
Fase do ciclo hormonal: Menstrual

 

 

 

Arquétipo da Bruxa/Anciã
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      Tal qual a bruxa, uma sábia senhora que já foi donzela e mãe, em
toda sua potência, afetando o mundo exterior a si, depois de se
recolher como feiticeira, pensando no que deixar para trás
prudentemente, a anciã olha para tudo que foi feito no último ciclo e
passa a investir sua energia e sabedoria em si mesma, descansando e
se cuidando, como uma semente se esconde na terra, para que tenha
energias de iniciar mais um ciclo. 
    As mulheres que por alguma circunstância não menstruam mais,
alcançarão uma conexão maior com sua anciã de acordo com a
movimentação da lua externa, sentindo sua influência na lua nova.
    Esse período é marcado pela morte e o renascimento, no qual o
processo de se desvincular de velhas mágoas e se libertar de algumas
bagagens ocorre com mais leveza. A energia da lua nova que rege
esse momento traz consigo novas expectativas para o próximo ciclo.
(HOLTHAUSEN; ANDRADE, CAMPELLO, 2018).
     Sendo inspiradas pela energia das noites sem luar podemos utilizar
o sangue, que nos foi posto como algo sujo e repulsivo pela sociedade,
como um fluido sagrado. 
      É nessa perspectiva que se atribui, carinhosamente, à menstruação
o nome de lunação, de maneira que podemos passar a ritualizar nosso
sangue menstrual na fase da bruxa, não jogar fora seu sangue
menstrual, mas diluí-lo em água e utilizar como fertilizante para suas
plantas, ou tinta, ou até máscara facial. 
    Alguns desses usos estão relacionados à composição química do
sangue menstrual (rico em nitrogênio, fósforo e potássio), que pode
agir como um bom fertilizante para as plantas, por exemplo.
      A maneira que irá ritualizar seu sangue menstrual depende do que
é possível para você e do que te faz sentir melhor. Pode-se até criar
rituais próprios, que te façam se conectar a si mesma e à energia da
bruxa.
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     Dentre as formas de se conectar com seu próprio sangue menstrual,
há a possibilidade de utilizar os bioabsorventes, são métodos de coletar
seu sangue menstrual que não usa plásticos, nem agentes químicos, 
 ao contrário, é um absorvente reutilizável, o que gera além da
economia de dinheiro a longo prazo, mais conforto enquanto se vive a
anciã e a construção da intimidade consigo mesma através do contato
direto com o fluxo menstrual. 
     Alguns tipos de absorventes reutilizáveis e sustentáveis incluem:

ABSORVENTES REUTILIZÁVEIS DE PANO 
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 Fonte: Korui, 2021.  Fonte: Korui, 2021.

 Fonte: Korui, 2021.

 Fonte: Egalité, 2021.

TOALHA ABSORVENTE
CALCINHA ABSORVENTE



 

 

    A tecnologia dos tecidos e a maneira de coletar o sangue dos
absorventes reutilizáveis, calcinhas e toalhas absorventes é a mesma,
o que muda é apenas o formato de cada produto. 
   Os tamanhos e tipos devem ser escolhidos de acordo com a
quantidade do fluxo menstrual, para evitar vazamentos. Para coletar
seu sangue e ritualizá-lo é preciso deixar seu bioabsorvente de tecido
de molho em água limpa da torneira (fria), e deixar o sangue se
desprender do tecido naturalmente. 
     Para que haja melhor fixação dos nutrientes do sangue pela terra,
por exemplo, exige que se deixe de molho durante a noite, para que
seja lavado depois com água e sabão neutro ou vegetal. As toalhas,
em específico, são indicadas para mulheres que querem menstruar
livremente em casa para não correr o risco de que seu sangue escorra
para superfícies ou que desejem ter relações sexuais sem o uso de
disco menstrual e ainda poder coletá-lo (lembrando que ao manter
relações sexuais menstruada não anula os riscos de uma concepção,
nem infecções, é importante o uso do preservativo e/ou método
contraceptivo de maneira correta). 

 
 

 

DISCO MENSTRUAL 
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COLETOR MENSTRUAL 

 Fonte: Korui, 2021. Fonte: Fleurity, 2021.



 

 

     Os coletores menstruais são feitos, em geral, de silicone medicinal,
diminuindo a possibilidade de desenvolver reações alérgicas pelo
material, e duram em média 10 anos, sendo o método de melhor custo
benefício. 
   Os discos menstruais funcionam como coletores, mas com uma
menor capacidade, sendo vendidos mais com a finalidade de aparar o
sangue menstrual por curtos momentos ou para permitir a relação
sexual com penetração sem que haja contato com o sangue. 
    Pode-se coletar o sangue por meio deles e diluí-lo em água, para
depois regar as plantas ou fazer outros tipos de rituais já citados.
     Mesmo nosso sangue sendo tão precioso, é natural que ele deixe
nosso corpo, não permaneça com ele. É recomendado que não se use
qualquer um desses absorventes ou coletores por mais de 12 horas,
para se evitar a síndrome do choque tóxico. 
    Os coletores, que são de uso mais constante, podem ser esvaziados
e lavados apenas com água, no máximo água e sabão neutro,
enquanto se estiver lunando. Ao fim da lunação, deve-se esterilizá-los e
guardá-los em um ambiente limpo e seco (algumas marcas vendem o
coletor com um saquinho de algodão específico para guardá-lo).
   Quando se vivencia essa fase de maneira intensa, esse recolhimento
pode se exacerbar, a ausência dos ruídos externos pode propiciar uma
acomodação nessa quietude, que para o momento é benéfica mas não
é interessante que impeça que a mulher floresça, cresça e conquiste
suas vontades. O propósito em questão, é se resguardar para expandir,
renascer e não se esconder.
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Fazer algo sob pressão;
Ficar estressada por não ter o mesmo ritmo que nas outras fases;
Ficar irritada por não ter descansado o suficiente;
Forçar ter a mesma vitalidade das outras fases;
Utilizar energia quando não for necessário;
Evitar energias densas;
Ficar presa ao passado 

Dormir - Sua energia precisa ser restaurada;
Meditar e fazer seus próprios rituais - Crie e pesquise sobre
coisas que goste e te ajudem a se centrar neste momento do ciclo;
Fazer o que realmente é importante - Não se sobrecarregue com
muitas tarefas que não sejam tão urgentes, sua energia é diminuída
nesse período e se cansar física e mentalmente é mais fácil
(MANIK, 2018).

     

    É importante ressaltar que esse momento de encontro consigo
mesma é fundamental e significativamente proveitoso para valorizar e
cuidar de si mesma, se evidenciar e se priorizar, buscando a calmaria e
o silêncio para entender a sua essência, o que há de mais íntimo em
você. Trata-se de uma viagem para dentro de si, se acolher e se
abraçar!

 

 

 

 

 

O que fazer para aproveitar a fase da anciã/bruxa
de maneira agradável em sua totalidade?
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O que evitar durante o período da anciã
para minimizar os desconfortos?

(MANIK, 2018)
 



 

 

Assistir - A programas, séries ou filmes que sejam confortáveis e
te distraiam dos desconfortos físicos;
Ler - Também para se distrair, e no período de introspecção talvez
você se identifique com reflexões de acordo com o que estiver
lendo;
Comer algo que goste - Comer não é apenas parte da nutrição,
mas também está ligado ao nosso emocional. Quando sentir o
desejo de se alimentar de algo que for gostoso, coma sem culpa e
aproveite as sensações que o alimento lhe trará;
Tomar chás - As ervas carregam propriedades que amenizam
sintomas da menstruação, além do calor da água ser bem recebido
pelo corpo, já contribuindo no relaxamento. Algumas sugestões de
ervas (antes de usar consulte um profissional da fitoterapia):

     

      - Mil folhas;                                  - Borragem;
      - Folha de framboesa;                 - Passiflora;
      - Camomila;                                 - Urtiga (DIAS, 2020);
      - Anis;                                          - Valeriana;
      - Calêndula;                                 - Gengibre (MARTÍN, 2018).

 

1. Coloque uma colher de chá de cada erva escolhida em um bule,
chaleira ou panelinha; 
2. Acrescente de 200 a 400ml de água (vai depender da quantidade de
ervas diferentes que você irá usar, ou seja, mais ervas diferentes, mais
água); 
3. Leve ao fogo até levantar fervura; 

 

 

 

 

 

 

36

 

Preparação dos Chás (DIAS, 2020)
 



 

 

4. Após ferver, deixe por mais 5 minutos em fogo baixo; 
5. Desligue o fogo e deixe o recipiente tampado até amornar ou estar
na temperatura apropriada para beber;
6. Coe antes de consumir. 

   Ao conseguir apreciar o tempo de introspecção que a anciã traz, é
possível entender o seu corpo e as necessidades dele, além de
prepará-lo para que esteja mais disposto a enfrentar o ciclo que está
por vir, descansada após o inverno, pronta para, mais uma vez, ver as
cores da primavera. 
    Uma curiosidade sobre a fase da anciã que muito se discute, mas
não há evidências científicas até o presente momento, é de que pela
convivência, algumas mulheres relatam que seus ciclos entram em
uma certa “sincronia”, de modo que sua lunação coincide com a
lunação de amigas ou familiares do contato íntimo. 
   Para algumas, quando ocorrem nos mesmos dias, pode ser um
momento proveitoso para dividir insights e a sabedoria que carregam
de suas experiências agora centradas na energia da anciã. Para
outras, ocorrem de lunarem antes ou após as mulheres mais próximas,
permitindo que sua introspecção seja mais intensa e que se dividam o
peso e esforços das tarefas, enquanto uma estiver necessitando de
descanso, a outra está num estado mais ativo para que cuide dela e
dos afazeres.
     Ademais, é imprescindível compreender que cada fase traz consigo
seus pontos mais fortes, que devem ser valorizados e também seus
aspectos sombrios, que não devem ser vistos com desamor, mas sim,
serem acolhidos. Cada momento consigo também é único e esses
encontros merecem imensa valorização.
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Leitura
complementar



As leituras complementares deste e-book

abrangem produções elaboradas pelas

discentes do Cursos de Enfermagem,

Fisioterapia e Psicologia, colaboradoras

do Projeto de Extensão: “Na Comunidade

e na Universidade - Círculos de Mulheres:

(re)descobrindo o poder interior na

comunhão com outras mulheres”. 



 

 

O sagrado feminino

Tem muito a oferecer

Seus ensinamentos

Ajuda-nos a conhece

O nosso próprio corpo

O que ele tem a nos dizer

 

Sobre nossas conexões

Direto com a natureza

Sobre nossas emoções

Nossa força e beleza

Sobre aceitação

E conexão consigo mesma 

 

(HOSANA MARTA FERNANDES PEREIRA DIAS)

 

 

 
 

 

 

Sagrado Feminino
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Essa menina está aflorando

Distribuidora de beleza e encanto

Sua alegria extravasa por todo recanto

Não se intimida

Seu jeito é de extrovertida,

Sua energia chega em qualquer canto

 

É momento de pré-ovulação 

E sua energia está a radiar

Ela não descansa

As oportunidades quer aproveitar

 

Primavera com broto de esperança

São flores de autoconfiança

 

A Lua está crescente para ti, 

que te ilumina de coragem

És donzela, aproveita essa fase

 

(ANA JACIELA DE LIMA PENHA)

 

 

 

 
 

 

 

Poema da Donzela
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Sensual, ousada, introspectiva e criativa

A feiticeira abraça todas as suas faces,

Embora temida seja sua destruição

Traz a cura, crescimento e evolução

 

Nessa energia de mudança

A feiticeira viaja

Dança consigo mesma,

Se conecta com o seu interior

Se aprofunda, se escuta e se permite

 

As coisas que não lhe servem

Como as folhas que no outono caem

Se esvaem

Em comunhão com a terra e a natureza

Floresce seu grande poder intuitivo,

Expondo clareza e limpando impurezas.

 

(MARIA LUIZA GOMES DE FARIA)

 

 

 
 

 

 

Poema da Deusa Feiticeira
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Me renovo em mais um ciclo

Deixo para trás tudo que não me serve mais

É o momento de encerrar velhos ciclos e se

abrir para novos caminhos

Meus pensamentos, meu corpo e minha

respiração me guiam e me unem com a Mãe

natureza

Me sinto

Me ouço

Me entendo

Me desapego

Me reinvento

Me aceito

Entendo quem eu sou, aceito meus

sentimentos, confio na minha intuição.

 

(MARIA LAYANNE DE MACÊDO LOPES)

 

 

 

 

 
 

 

 

Mantra da Feiticeira
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À terra entrego o que não pude dar

a oportunidade de mais vida gerar

que a escuridão da lua venha abençoar

que a escuridão da lua venha abençoar

o sangue que tenho a ofertar

Que ele repouse no solo

como escorre de dentro de mim

para que a lua o conduza

mais uma vez

subindo pelas raízes das plantas

e florescendo vida nova

por meio da que não concebi

Que ele nutra a seiva

e adoce os frutos

dos quais me alimento

permitindo que ele

faça parte de mim outra vez

 

(LYLLIAN RAMOS DA SILVA CRUZ)

 

 

 

Renascendo
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Lua escura, por onde está?

Me recolho e me assemelho ao seu estado

Te entrego o que não deve ser descartado

Meu sangue na terra será renovado

Lá, vida nova ele trará

 

(LYLLIAN RAMOS DA SILVA CRUZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantra
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  É fascinante ser mulher. E nossa jornada de

autoconhecimento é um percurso encantador em nossas

vidas. É o que nos dá a capacidade de se entender mulher.

Compreender que o ciclo feminino transita por quatro

arquétipos que se conectam com a Lua, a terra e as

estações do ano é harmonizar nossa essência e a natureza.

Abraçar esse ciclo e o que cada fase nos traz é o início de

uma transformação incrível do nosso ser, do nosso sentir, do

nosso agir.

   Em um mês somos quatro, somos cíclicas. E nesse

período é essencial ouvir nosso interior, não criarmos

resistência diante da montanha-russa de energias,

sensações, emoções, sentimentos, pensamentos que nos

visitam durante essas fases e acolhermos cada momento

com confiança, serenidade, paciência e amor é um caminho

para nos libertamos, nos entendemos e nos amarmos com

mais intensidade. 

(EVELLYN KATIÚSKA)

 

 

 

 
 

 

 

É fascinante ser mulher
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É o que és

A Deusa

A alma

O corpo 

O lugar

O ser 

Suas curvas

Curvas delineadas

Curvas tuas 

Curvas da dor

Curvas da luta 

Suas curvas é o seu habitar

 

É o que és 

A sua perfeição

Apenas seu templo

Teu aconchego

Tuas fases

Teu lar.

 

(IVINA KALINE)

 

 

 
 

 

 

É o que és
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Sobre o ser mulher, eu vou te falar

É tão estimada que até a lua se faz assemelhar

Passando por suas fases 

E em cada uma se encontra uma forma de encantar

 

Começando pela crescente, lá vem a donzela

A mãe aparece na cheia

E a feiticeira vem minguar

Para a anciã a lua nova estrear.

 

Ela é tão genial

Que até com as estações do ano tem moral

Primavera, verão, outono e inverno

Passa por cada uma em um período certo.

 

(MARIA JULIANA DA SILVA ROCHA ARAÚJO)

 

 

 
 

 

 

A mulher e sua beleza
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Eu sou de lua

Eu sou várias em uma

Eu sou mudança

Eu sou conexão

Eu sou forte e inspiração

Eu sou de lua

Eu sou de fases

Eu sou uma Deusa

Eu sou essência

Eu sou renascimento

Eu amo sem julgamento

 

(HOSANA MARTA FERNANDES PEREIRA DIAS)

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Eu sou cíclica
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    Trouxemos algumas indicações de vídeos do
YouTube  e um podcast que são importantes para
fortalecer o seu autoconhecimento: 

 

Vídeo sobre o Arquétipo da Mãe com a Dra. Mabel Cristina

Dias: https://www.youtube.com/watch?v=QclFjfAFdT8&t=62s

 

Vídeo de meditação, que tem como intuito mostrar como

acolher a Bruxa/Anciã em nós:

https://www.youtube.com/watch?v=e2f9kLckIW4

 

Vídeo com prática de meditação para você se conectar com

sua mãe interior na sua fase da Lua Cheia:

https://youtu.be/Bj6A1bCK1fk 

 

Podcast: “Nosso Sangue", é uma série documental em 4

episódios, criada pelo Mamilos com apoio da Sempre Livre,

para mergulhar fundo e trazer um pouco mais de

embasamento e novas perspectivas para lidarmos com a

menstruação em todas as esferas da vida”:

https://www.youtube.com/watch?v=XFy3sI7eVCw

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Indicações de vídeos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=QclFjfAFdT8&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=e2f9kLckIW4
https://youtu.be/Bj6A1bCK1fk
https://www.youtube.com/watch?v=XFy3sI7eVCw


 

 

 

 
 

 

 

Bordado em ponto cruz: 
Ser cíclica

 

 

 

 

 

    Assim como a Lua tem as suas fases, nós mulheres

temos as nossas. Ser cíclica é aceitar a grandiosidade

desses aspectos, conhecer e, acima de tudo, amar o nosso

corpo, pois ele é o nosso templo sagrado.

(AYRLLA VYTÓRIA)
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Desenho dos Arquétipos
 

(ANA JACIELA DE LIMA PENHA) 52



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

História em quadrinhos:
Arquétipo da anciã

 

CRIADO: ÉRICA LAÍNE BEZERRA
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