
Senhoras dos Olhos de Sol: 
Caminhadas Selvagens no Bosque Nocturno de Sintra

Querida Mulher, 
Agradecemos o teu interesse no nosso círculo.
Esta será uma caminhada exclusiva para Mulheres, na serra de Sintra, dia  8 de
Abril (sexta).
Terá início às 19h e dura cerca de 3h.
Não usaremos lanternas e a maior parte do trajecto será feita em silêncio.
Teremos uma meditação ritual, cujo tema será a Lua da Rã e da Semente, que é a
regente celtibérica arcaica desta lunação de entrada de Primavera.

Enviaremos o local do ponto de encontro mais próximo da data.
Caso as condições climatéricas sejam adversas faremos o círculo na Senhora
d'Azenha, o nosso espaço (morada no fim do documento).

Recomendamos que faças um banho de limpeza energética no dia ou nos dias
anteriores à caminhada. Segue o protocolo, que é bastante simples:
Limpeza:
Tomar banho diário de ervas.
Num tacho, ferver oregãos, ou mangericão, ou arruda, ou tabaco negro, ou
artemísia, ou cedro. Deixar arrefecer até amornar, colocar num jarro e passar no
corpo logo a seguir ao duche, sem enxaguar depois.



Roupa:
Trazer roupa cómoda, escura e por camadas porque a serra de Sintra tem mudanças
de temperatura imprevistas. 
Calçado muito cómodo, impermeável e apto para caminhar. 
Capa de chuva.
Água e snacks energéticos.
Sementes para oferenda.

Requisitos de inscrição:
Por favor envia-nos um mail, expressando qual a tua motivação para participar
neste círculo.
Também gostaríamos de saber se tomas medicação psiquiátrica, se tens algum
diagnóstico psiquiátrico ou historial familiar de distúrbio. Bem como saber se tens
alguma condição física ou emocional que requeira cuidado e atenção.
Esta informação é estrictamente confidencial e visa exclusivamente aferir se a
caminhada nocturna é um contexto seguro para ti ou se pode desencadear uma
revivência traumática, uma vez que vamos caminhar no escuro e com visão
reduzida em relação ao dia-a-dia. 
Enquanto terapeutas somáticas especializadas em trauma é fundamental para nós
que cada participante esteja totalmente segura e num contexto estável, adequado à
sua saúde mental, emocional e física.

Para a formalizar a tua inscrição envia também o teu contacto de telemóvel.

Valor: 10€
Transferência para o NIB:
PT50 0035 0086 0000 603450095
Por favor envia o comprovativo para senhoradazenha@gmail.com

Local: Senhora d'Azenha
Quinta da Penalva: Calçada da Penalva nº20 São Pedro de Sintra
É a rua à esquerda, depois de passar o largo da feira, a seguir à Farmácia, na
esquina com o Café Mourisca

Com Amizade, na Paz do Bosque,
Íris e Lila                                                                   Telegram e whatsapp: 965143973


