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CURSO DE IMERSÃO NO FEMININO 

 

Módulo 1 

 

A reconexão com a ancestralidade, com o Divino Feminino e com a Mãe Terra 

 

 

Data: 14 de agosto de 2021 

Facilitadora Marlene Oliveira Souza Martins 

 

Horário Manhã: das 9h às 12horas 

Almoço: do 12h às 14h  

Horário Tarde: das 14h às 17horas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste módulo faremos uma imersão nas nossas raízes biológicas e ânimica (ânimico no 

sentido de resgatar o que anima a nossa alma, os quatro elementos que modelam nosso ser e nos 

conectam com a Mãe Terra). 

Também vamos fazer uma imersão na essência da energia Yin, nossa energia feminina. 

Vamos trabalhar com o conto La Loba de Clarissa Pinkola numa jornada de resgate ao feminino 

instintivo e natural, o feminino que guarda em si, os saberes naturais e instintivos sobre as forças da 

natureza. 

Vamos fazer uma imersão no mito de Sophia, abordando as similaridades entre Sophia e 

Maria Madalena com o propósito de resgatar o Divino Feminino. No Patriarcado o feminino foi 

excluído do Divino, a mulher passou a ser relacionada com Eva, a que seduziu Adão para o pecado. 

No inconsciente a mulher passou a ser sinônimo de demônio, a sedução feminina foi demonizada, o 

corpo feminino passa a ser escondido, diminuído e, perante o divino, só o aspecto da Mãe foi 

preservado através de Maria a mãe de Jesus. Cria-se o mito que a mulher veio da “costela” de Adão, 

a força do útero de gerar e sustentar a vida foi tirada do feminino. O reconhecimento do corpo 

feminino como Templo Sagrado do Divino traz a ressignificação do divino; os seios são nutrição, o 

útero serve ao divino ao gerar, nutrir e sustentar, a vagina é o portal sagrado por onde entra e sai a 

vida, por tudo isso o corpo feminino foi feito para o prazer e o sexo é sagrado e divino. 

 

 

Objetivo 

 

Resgatar a força da mulher, conectar a mulher com suas raízes, seu instinto natural, sua 

divindade. Resgatar a importância do Yin como força sustentadora e nutridora da vida. 
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Justificativa 

 

Muitas mulheres estão se sentindo fracas e desnutridas de vida, desenraizadas da Mãe Terra 

e dos seus ciclos naturais, vagam solitárias, cansadas da competição, principalmente a competição 

com outras mulheres-irmãs já que somos todas filhas de Gaia. Mulheres enfraquecidas e desnutridas 

de sua força feminina se submetem a relações tóxicas e abusivas e sua alma vai ficando 

desvitalizada. Ao resgatar a força curadora feminina também fortalecemos a força curadora da Mãe 

Terra. 

 

Metodologia 

 

Serão 6 horas de aula, sendo em dois períodos de 3 horas (das 9h às 12h e das 14h às 17h). 

Utilizaremos vídeo aula e vivências 

 

Cronograma 

 

• Início: Dinâmica de Apresentação; 

• Explicação verbal e com recursos visuais sobre os quatro elementos e nossa sagrada conexão 

com a Mãe Terra, segundo a cosmovisão transpessoal dos povos primordiais e da pedagogia 

Tupi Guarani, onde cada elemento molda a nossa natureza: A natureza Sensação e o 

elemento terra; a Natureza Sentimento e o elemento água; a natureza Pensamento e o 

elemento Ar e a natureza Intuição e o elemento fogo. 

• Dinâmica de imersão nas raízes biológicas, conexão com a força feminina, honrando nossa 

linhagem feminina, todas que vieram antes  

• Leitura do conto La loba com explicação e vivência do resgate do feminino sábio e natural 

• Apresentação com imagens do mito de Sophia e vivência arteterapêutica para o resgate do 

dvino no corpo e alma feminina. 

• Roda de conversa para partilhar a Vivência; 

• Encerramento.  

 

Conclusão 

 Após esse módulo e vivências a mulher se sentirá mais plena em sua natureza ciclica e 

feminina, isso vai fortalecer e nutrir sua alma trazendo-lhe força e abertura para fluir melhor. A 

nurição das raízes ancestrais fortalece nossa estrutura, proporciona estabilidade e pertencimento e 

ao encontrar nosso lugar de pertencimento com as raízes nutridas e fortalecidas pode-se parir com 

segurança nossos sonhos e projetos. 
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Marlene Oliveira Souza Martins Arteterapeuta, Terapeuta Transpessoal, Consteladora e com 

formação na “Arte da Feminilidade”, com Lourdes Pedretti. Facilitadora de círculos sagrados 

feminino; Estudiosa do Xamanismo fez o curso de Xamanismo com o Kaká Werá.Participou de 

diversos congressos de Arteterapia e Psicologia Transpessoal. Estudiosa dos diversos estados de 

consciência com vivências em diversas imersões transpessoais tais como: Respiração holotrópica 

com Vicente Parizi, Meditação Vipassana, vivências com plantas de poder e medicinas da floresta; 

como ayahuasca, rapé, sananga, Kambô. Estudiosa da psicologia arquetípica de Jung, conduz 

grupos de estudos dos arquétipos femininos e masculinos e seus mitos correspondentes, esse 

trabalho proporciona a iluminação das forças inconscientes que nos conduzem na jornada do herói. 

 

 

Certificado 

O curso possui certificado digital NAPE  

 


