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Um espaço de acolhimento, 
não julgamento e transformação mútua 

para mulheres que moram 
fora do Brasil.
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Mulheres

2019



Bem-Vinda



“As mulheres desejam estar
numa atmosfera exclusivamente feminina

de quando em quando,
quer sós quer com outras.

Trata-se de um ciclo feminino natural”
 

- Clarissa Pínkola



Para que é o Círculo de

Mulheres?



O Círculo de Mulheres é um espaço para transformação,

ressignificação e cuidado mútuo.

 

É um espaço terapêutico, um espaço de fala e de escuta, de

riso e de choro, de partilhas verdadeiras, de confiança e de

respeito.

 

Um espaço para ressignificar dores da alma, para cuidar da

autoestima, para dar as mãos nos momentos mais

desafiadores em que nos sentimos mais frágeis e sensíveis.

 

Um espaço para falarmos sobre o misto de sentimentos e

emoções que surgem ao vivermos fora do nosso país de

origem e é vivenciado de forma única por cada uma de nós.

 

Um espaço para falarmos sobre os nossos desafios,

superações, conquistas e vitórias diárias.

 

Um espaço para quem busca acolhimento, suporte no

processo de re-invenção e re-descoberta de si mesma.

 

Um espaço de acolhimento, não julgamento e cura mútua

para nós que moramos fora do Brasil.



Mulheres em busca:

 

 De um espaço de acolhimento, de não

julgamento e de transformação mútua.

 

De um espaço onde de possa crescer com a

experiência de outra mulher, com a força da

feminilidade, onde se possa apoiar umas as

outras no seu desenvolvimento e aprender .

 

Do resgate de sua força interior, de inspiração

para mudar e para seguir em frente, de um lugar

seguro e projetado para celebrar a feminilidade

em todas as formas.

 

Quem pode se

beneficiar com o

S.I.M?



Esse é um lugar para mulheres
exploradoras, para mulheres em

sua jornada interior.
 

Um espaço para mulheres!



Serão 3 dias de encontros, que acontecerão aos sábados das

10h às 13h, em Darmstadt.

 

Os temas dos encontros já foram definidos por mim, porém

existe sempre espaço para cuidarmos de demandas pessoais

de cada uma.



S.I.M.

Programação

Setembro a novembro 

de 2019

Dia 1 - 14 de setembro - 10h às 13h

Tema: Nosso Corpo e o Aqui e Agora

Desenvolver uma escuta e um olhar ativo para os movimentos
e indicações, que o nosso corpo nos dá. 
Investigar quais os fatos e movimentos que são prioridade no
nosso momento de vida e dirigir nosso foco energético para o
que é realmente importante.

Dia 2 - 12 de outubro - 10h às 13h

Tema: Ancestraliade

Os que vieram antes de nós deixaram todo um caminho todo
preparado para que pudéssemos seguir com tranquilidade e
distribuir as sementes que rememos deles. É importante
perceber e entender quais foram essas sementes e o que
podemos fazer com elas.

Dia 3 - 09 de outubro - 10h às 13h

Tema: A História que queremos contar

Quais das sementes recebidas brotaram? Quais sementes
vocÊ recolheu ao longo da vida? Qual o seu objetivos maior
nesse momento?



Formas de Pagamento:

à vista por depósito bancário com 10% de
desconto
no cartão de crédito via Paypal

O endereço do local onde
acontecerão os encontros será

enviado por Email após a inscrição
e confirmação do pagamento.

Investimento:

 1 parcela de 150,00€



Como se inscrever:

Se este é o seu momento e seu coração
está em busca de expansão, acesse o
formulário em 
 
https://forms.gle/5Sy5Uy8XjrfNota39
 
ou me envie uma mensagem 
via Email ola@arabuta-eco.com ou 
Whatsapp +49 171 6188462

Período de Inscrição:

até dia 07 de setembro



Olá! 
Eu sou Daniele Avila.Criadora do S.I.M. - 

Somos Infinitamente Mulheres. 
Psicóloga e Terapeuta de Mulheres. Consteladora
Familiar. Conselheira em Alimentação Natural e
Artesã.

Sou graduada em Psicologia pela Universidade de

Caxias do Sul. Em 2008 me mudei para a Alemanha,

onde vivo até hoje com meu marido e nossos 2 filhos.

 

No ano de 2019 decidi me assumir como uma

multipotencial e unir algumas das minhas paixões:

Psicologia, artes e trabalhos manuais e vida

consciente em um trabalho com formato único para

irradiar muita luz ao mundo.

 

Hoje trabalho com foco em uma vida mais consciente

em conexão com a Natureza e com a minha natureza

mais original e primitiva.

 

Vivo por uma vida de mais autoconhecimento, mais

significado, mais diversidade, mais respeito, mais

Natureza e menos Consumo a serviço da Mãe Terra.
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Você também pode me encontrar aqui:
 

Site: www.arabuta-eco.com
 

Email: ola@arabuta-eco.com
 

Blog: http://encurtadoradedistancia.com
 

Instagram: @arabuta.eco  e  @encurtadora_de_distancia
 

Facebook: @arabuta.eco  e  @encurtadoradedistancias
 

Loja online: etsy.com/shop/arabuta


