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Sobre a Vivência
Quanto amor existe em Benzer cada coração com um
raminho de Ervas!
Dar e receber abraços, em forma de oração.
Sentar em roda, em meio às ervas, com aquele perfume
de mata fresca nos envolvendo.
E fazer unguento uma tarde inteira!
Com cuidado, tratar as dores da alma e os ferimentos
do coração.
Pitar cachimbo & defumar com Alecrim.
Sentir a fumaça encerrando o dia, enquanto
admiramos o pôr do Sol em conexão.
Contemplar o dia todo e de noite, em volta de uma
fogueira, fazer poesia e tocar violão, olhando para a
Lua.
Eu tenho sonhado com dias assim.
E por isso, vim te fazer um convite para esse encontro
de almas, em meio às ervas e a natureza.

Programação
Parte 1
# Abertura da Vivência:
Roda de abertura & Bate Papo inicial

# Bate-Folhas & Benzimento:
Em meio às Ervas, cada participante receberá, individualmente,
um Benzimento e harmonização com Bate-folhas.

# Prática de Auto-observação & Percepção Corporal
Em roda, faremos uma prática de auto-observação & percepção
corporal, com o perfume de erva fresca nos envolvendo.
A proposta dessa prática é que cada um possa perceber e sentir
seu momento e
suas necessidades, as questões que quer
harmonizar com as Ervas ao longo da Vivência.

# Bate-papo sobre Propriedades das Ervas & suas
ações Terapêuticas.
Você vai ver e aprender sobre as Ervas que serão utilizadas
durante a Vivência. Falaremos de suas formas de uso e
propriedades terapêuticas e vibracionais, para que você depois
possa montar seus preparos herbais.

# Plantio de um vasinho de Ervas por Participante

Intervalo: Chazinho com Bolo no Sítio

Programação
Parte 2
# Elemento Água e o Preparo dos Banhos de Ervas
Em estado de silêncio e conexão, vamos manipular as plantas:
desfolhar, macerar, estabelecer um elo de conexão com as ervas,
com calma, presença e guiança.
Falarei sobre o elemento água e seu uso no preparo dos Banhos
de Ervas.
Vamos usar a sensorialidade como forma de percepção dos
elementos naturais, para conhecê-los além do crivo da
racionalidade, mas sim do sentir e da intuição.
Ao fim da pratica, cada participante terá feito 1 Banho de Ervas
personalizado, para se cuidar.

# Elemento Fogo e o Preparo dos Incensos Naturais
Falarei sobre o elemento fogo e seu uso nas Defumações. Ao
final da prática, cada participante terá seu incenso natural,
feito com ervas escolhidas para harmonizar as questões
percebidas na prática de auto-observação.

# Fogueira: Conexão com o Fogo e Defumação com
Ervas
# Encerramento da Vivência

Importante

Ao término da Vivência, é possível permanecer no sítio e
desfrutar de um anoitecer conosco em volta da fogueira!
O sítio disponibiliza área de Camping e cozinha
comunitária(converse conosco para obter valores).
A Carla também irá oferecer, no dia seguinte à
Vivência, atendimentos individuais de Esteira de Ervas.

Sessão Esteira de Ervas

Como funciona o atendimento?
A sessão começa com uma escuta ativa e acolhedora, onde
você poderá falar sobre o seu momento de vida e as
questões que te trazem a esse encontro.
Através dessa escuta, Carla vai avaliar quais técnicas e de
que forma as plantas podem te auxiliar melhor.
Em seguida, é feita a Esteira de Ervas, uma prática de
cura ancestral, muito usada nas tradições indígena e afrobrasileira. A esteira é uma cama curativa, onde a pessoa
deita sobre as ervas, harmonizando e equilibrando aspectos
físicos, emocionais e energéticos.
Duração: 1 hora
Valor da sessão:
Abundante: R$100,00 | Solidário: R$70,00

O Sítio Serra das Paineiras

Localizado na Serra do Japi, em Jundiaí, cerca de 60 km de
distância de São Paulo, o sítio Serra das Paineiras é uma
ótima opção aos amantes da natureza e do ecoturismo que
querem fugir da rotina e da correria da cidade grande.
Em uma das últimas reservas de Mata Atlântica do
Estado de São Paulo, o Sítio Serra das Paineiras oferece
aos seus visitantes uma experiência inesquecível de contato
com a natureza e sua biodiversidade, disponibilizando toda
a infraestrutura e equipe qualificada para realização de
todas as atividades.

Prazer,
sou Carla Guandalini!

Curandeira, mulher medicina, herbalista...amante da
Natureza!
Há seis anos trabalho com as ervas e preparos herbais.
Sou graduada em Relações Internacionais, com
especialização em Naturopatia. Possuo formação em
Fitoterapia Indígena (com indígenas tupi-guaranis),
Fitoterapia Brasileira e Terapia Floral de Bach, pelo
Programa Internacional de Educação dos Florais de
Bach, em Portugal.
Iniciada em Magia Natural, pelos ensinamentos da
tradição afro-brasileira, com o mestre Adriano
Camargo e é Benzedeira, pela linhagem de Rose
Kareemi Ponce.

Importante

Pensando em respeitar todos os protocolos de segurança,
devido ao COVID-19, pedimos que:
- Traga seus próprios utensílios para manipular as
ervas, que serão: uma vasilha de cerâmica ou vidro, um
cobertor ou tapetinho de yoga.
- Caso fique para acampar, traga algo para sua
própria alimentação (a cozinha do sítio não estará
funcionando).
- Mantenha sempre a máscara no rosto enquanto
estiver participando da vivência e traga alcool gel
para uso pessoal.

Quando será a Vivência?
Duração: 1 encontro, dia 03/07 das 15h às 19h.
Local: Sitio Serra das Paineiras (Jundiaí/SP)

Investimento:
Existem duas opções de valores que você pode escolher:
Valor Real: R$190,00
Valor Solidário: R$120,00
Pagamento via depósito bancário (PIX).

Para dúvidas e inscrições, entre em contato:
contato@capimsantoterapias.com.br
Whatsapp: +39 3202874825.
www.capimsantoterapias.com.br

