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A mulher selvagem é aquela que
te acorda sussurrando aos pés do
seu ouvido, sem ao menos te dizer
algo. Ela toca parte da sua alma
que tem sede de algo inexplicável.
A mulher selvagem pode te
assustar, mas, não se assuste, é
apenas o uivo do lobo que pode
estremecer sua alma, despertando
seu instinto, um pouco quanto
além da sua racionalização. Não
queira entender, apenas tente
sentir o magnetismo do instinto
animal. Esse lado que te faz ir
longe sem ao menos sair do lugar.
A mulher selvagem é aquela que
silencia, expressa, e com sutileza
se mostra em todas suas nuances.
Acostume-se. A mulher selvagem
é aquela que despertou o mais
puro, insano, e intenso prazer de
ser quem ela realmente é. Podendo
assim atrair em você algo que você
não pode entender. Não queira
uma mulher selvagem, essa mulher
é livre. Não queira desvendar uma

mulher selvagem, deixe que ela
se revele para você, e assim, você
descobrirá muito mais sobre você,
do que dela.
A loba é apenas uma energia
que vive dentro de cada um.
Normalmente é uma energia
que não se desenvolve em todos
(a) devido a mil e uma neuras e
repressões vinda dessa vida e de
outras. A mulher que se permite
despertar, inevitavelmente se
depara com o resgate dos lobos,
resgatando sua pura essência de
pureza, livre, e ao mesmo tempo,
totalmente selvagem.

Uyara Ara

DO EMBRENHADO DO CENTRO DO TEU ÚTERO QUE SANGRA E REVERBERA
ONDE TE CHAMAM FRÁGIL, VULNERÁVEL
ISSO É FORÇA
SEM REGRAS OU PADRÕES CADA ÚTERO QUE INFLAMA
TEM POSSE DE SEU PODER SINGULAR, ABRASADOR
FOGO QUE ALASTRA E QUEIMA DE DENTRO PRA FORA
A SALAMANDRA CHICOTEIA O CHÃO
E NÃO SOBRA NENHUM PERVERSOR NA PSIQUE
E NO OBJETO QUE RESISTAM
SOBREVIVE APENAS O QUE VIVIFICA
INTENSIFICA O TERRENO FÉRTIL NA IMPIEDADE
FICARÁ PEDRA SOBRE PEDRA ENTERRANDO AS CINZAS
DO QUE TE FAZIA MORRER
A QUE SANGRA É EM SI SAGRADA E APARECE NAS TREVAS SIM
O SANGUE NAS TREVAS
O VERMELHO NO PRETO

Thelma Lakshmibai

O que É o
sa gra d o fem in in o

O domínio do patriarcado culminou
na destruição das antigas crenças e
costumes de veneração a entidades
femininas, afastando as mulheres de
suas raízes ancestrais. Diante disso,
o Sagrado Feminino surgiu como
um movimento de espiritualidade
feminina que resgata as tradições de
culto à Grande Mãe, a representação
da face feminina do Divino.
Com ele, retomamos nossa
conexão com os ciclos da natureza
e observamos a relação desta com
nossos próprios ciclos menstruais
e pessoais. Recordamo-nos da
influência da Lua em nossas vidas
– e que como ela, somos cíclicas,
movemos nossa vida em espiral.
Dessa forma, temos a oportunidade
de ressignificar nossa relação com o
mundo e com nosso próprio corpo.
Estando conscientes do potencial
de nossos úteros, nos empoderamos
e nos capacitamos para utilizar
esses dons em afinidade com nossa
verdade interna.
Nosso objetivo é trazer à mulher
atual esses elementos ancestrais com
uma abordagem contemporânea,
relacionando todas as sabedorias
recuperadas com os desafios
correntes. São aprendizados,
histórias, rituais, deusas, costumes
e crenças que falam com a nossa
alma, pois nunca se distanciaram,
apenas silenciaram… Vamos nos
(re)conhecer como filhas da mesma
Pachamama, todas hermanas,
pachahermanas… Portanto, bemvinda de volta! Que floresça esse
poder divino que há dentro de ti!

Nikole França

O QUE É SER MULHER
NOS DIAS DE HOJE
O movimento feminista cresceu
em proporções inimagináveis
das últimas décadas até os dias
de hoje. As mulheres estão cada
vez mais conscientes de que são
fortes, capazes e conquistam
mais e mais espaço em todas as
áreas profissionais. Nos vestimos
como quisermos, namoramos
quem quisermos namorar e não
mais nos submetemos (tanto) às
imposições da sociedade. Mas
será que isso basta? Será que
o feminismo é apenas a total
inclusão da mulher numa sociedade estruturalmente patriarcal?
As mulheres de hoje têm total
importância na transformação
planetária – e se você ainda não
percebeu que a grande transformação está ocorrendo, vai
perceber muito em breve.
O princípio feminino possui as
características básicas de gerar,
acolher, nutrir. A sociedade
patriarcal nos tira as inúmeras
possibilidades de interpretação
para a palavra “gerar”, nos
transformando apenas em mães
e em esposas. Não estou aqui
pregando ódio a um ato tão bonito e amoroso que é gerar uma
vida ou viver ao lado de quem se
ama, apenas tentando mostrar
que ser mulher é muito mais que
isso. Você pode, sim, gerar seus
filhos e ter seu casamento (desde
que seja bom para os dois), mas
não deve limitar a sua vida como
mulher apenas a isso.
Muheres são geradoras de vida:
na arte, nas ideias visionárias,
na própria terra ao germinar
sementes. Quem não conhece
uma mulher que cante muito
bem, que faça artesanato muito
bem ou que germine suas plantas
muito bem? Quem não conhece
uma mulher que mais parece

uma Deusa em forma humana,
sempre levando energia positiva e
inspiração a todos que encontra? Você pode não ter talentos
desenvolvidos e muito menos se
sentir uma Deusa na Terra, mas,
acredite: você é pura arte, você
é uma Deusa que move, forma,
transforma e cura, mas ainda
não se deu conta disso. Uso a
palavra “deusa” aqui sem cunhos
religiosos, quero apenas mostrar
que você é poderosa e sagrada,
mesmo que não saiba.
São as mulheres que vão
transformar a atual sociedade
competitiva, decadente e
destrutiva em uma sociedade
acolhedora, baseada no amor,
onde todos têm voz e vez. Uma
sociedade não mais piramidal,
mas circular. Não parece lindo?
Pois será. Pode ser que nós não
estejamos aqui quando esse novo
mundo estiver funcionando plenamente, sem os resquícios do
patriarcado, mas são as mulheres
de hoje, são as mulheres que
estão vivendo e se libertando das
correntes agora, as pioneiras da
transformação planetária.
Ser mulher nos dias de hoje
tem uma grande importância,
minhas queridas. Somos nós
quem vamos despertar e acordar
as mulheres ao lado. Somos nós
quem vamos gerar as crianças iluminadas que estão para nascer
ou que já nasceram. Somos nós
quem vamos quebrar as correntes que nos ligam ao passado
(patriarcado, crenças limitantes
aprendidas com a família) e
tornar tudo mais fácil para as
próximas gerações. Somos nós
quem vamos ser a voz da nossa
Terra, caminhando para uma
vida sustentável. Somos nós
quem vamos nos curar primeiro,

assim daremos espaço para a
cura dos homens (que também
estão muito feridos). Não excluo
o papel do homem na atual
transformação também: muitos
já estão bem adiantados no processo de auto-cura. Mas somos
nós que tomamos a iniciativa
de acolher e amar ao invés de
apontar armas e continuar com
o ciclo de destruição e domínio
de tudo o que vive livre.
O mundo que você sonha
existe. Ele está dentro de você,
nas batidas do seu coração,
naquela voz interior que você
insiste em calar porque “não
acredita nessas coisas” ou por
não ter tempo para ouvi-la, no
ato de se entregar à mudança
e de fazer parte dela. Nós não
estamos aqui apenas para
ganhar salários iguais ou para
sermos vistas sem preconceitos,
nós estamos aqui para promover a mudança estrutural mais
incrível e necessária dos últimos
milênios. E mesmo que você não
desperte para o trabalho que
temos a fazer, nós estaremos ao
seu lado de qualquer forma, pois
o princípio feminino acolhe, não
compete ou julga como somos
ensinadas a pensar.
Nós estamos todos conectados,
não há outro modo de viver
senão em um grande círculo de
amor (a nós, aos outros seres e à
Terra). Acredite em seu poder
como mulher, ouça o chamado
interior e venha fazer parte da
transformação. Como fazer isso
você descobre no caminho.

Lorena Samara

I WANNA ARRIVE LIKE STRONG STORM
I’M MOTHER NATURE INSIDE OF YOU
I WANNA ARRIVE LIKE STRONG STORM
I’M MOTHER NATURE INSIDE YOU
LET’S GO TO FLY
FEEL THE RAIN AND THE SUNSHINE
CAN YOU FEEL THE SMELL?
CAN YOU FEEL THE TASTE?
I’M HERE TO REMIND YOU
MY ENERGY IS YOURS
I’M MOTHER NATURE INSIDE YOU
I’M MOTHER NATURE INSIDE YOU
LET’S GO TO FLY
FEEL THE RAIN AND THE SUNSHINE
CAN YOU FEEL THE SMELL?
CAN YOU FEEL THE TASTE?

OUÇA AQUI

