RITA MONTE CONVIDA:

Encontros Imersivos para incorporar todas as Mulheres que
você é - e as que ainda te esperam para nascer

RITOS DE
PASSAGEM
NO CORPO
FEMININO

Fendas
Demétria, Botucatu - SP. De Setembro/22 a Março/23.

as
travessias
cíclicas
femininas...
Saber de onde vim, para saber pra onde estou indo.
Reconhecer as passagens estreitas de cada autoparto que vivi.
Perceber onde não deu pra passar, porque paralisei.
E perceber quanta energia criativa minha está sendo
usada para me manter presa.
Sentir no corpo o que estava anestesiado.
Colocar em movimento o que estava parado.
Ser capaz de vislumbrar a mulher que me aguarda do
outro lado.
Atravessar a Ferida-Portal, enfim,
e encarnar essa nova mulher, mais inteira, agora.
Descansar sendo quem sou.
E começar tudo de novo.

FENDAS - Ritos de Passagem no Corpo Feminino

FENDAS - Ritos de Passagem no Corpo Feminino

Te convido para vivenciar sua Biografia Feminina no corpo:
um caminho de crescimento como mulher. Uma biografia
guiada por passagens que formaram nosso corpo até aqui;
retomando-as, podemos fazer as pazes com nossa matriz e
nos conduzir de volta ao centro fértil de nossa vida.
Introdução à Mulheridade (Menarca); Ser Adulta e
amadurecer nossa Sexualidade; Gestar, Parir e Nutrir tudo o
que elegemos como nosso rebento e Ocupar nosso Lugar
em nossa Linhagem são fases que marcam viradas em
nosso processo de incorporação de tudo o que nascemos
para ser; passagens que precisam ser ritualizadas para de
fato nos consagrarmos como as mulheres que guardam
cada uma delas. Todas elas, nós mesmas.

o corpo é o
lugar onde
nossa
biografia
aparece

7 Portais que
nos pedem
passagem
Meu convite é para algo inédito em nossas vidas:
ritualizarmos em grupo nossas passagens femininas.
Rememorando o que acontecia em tempos antigos,
quando o Feminino era colocado em seu lugar potente:
- Receptivo de Visões para toda a comunidade;
- Regenerativo de padrões doentios, caminho para a
pulsação cíclica saudável do chão de nossas relações;
- Com o prazer como valor, assim como o silêncio, a
pausa e o fazer pelo receber.
O que pode nascer no mundo quando eu não tiver que
me defender dele? Quando eu tiver prazer em ser quem
sou, alinhada com minha vocação fértil de criar o que
antes não existia?
Nossa Biografia Feminina nos mostra o caminho.
E escolhi 7 Portais para atravessarmos, juntas.
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FENDAS // Nossos
Ritos de Passagem
Os encontros serão em imersão na Natureza de Demétria, Botucatu (SP)
aos sábados, das 10-18h. Exceto o Portal 5, que será online, das 10-12h am

Portal 1

Portal 2

10/09: Encontro
Inicial: Ocupando
meu Corpo,
Participando dos
Meus Ciclos (Lua
Cheia)

08/10: Minha
Menina: Ritos de
Menarca e
Introdução à Vida
Cíclica (Lua Cheia)

Portal 3

Portal 4

19/11: Mulher
Alquimia: Ritos de
Sexualidade, Mulher
Adulta e União
Sagrada
Feminino/Masculino
(Lua Minguante)

10/12: Mulher
Criadora: Ritos de
Fertilidade e
Sustentação das
Criações (Lua Cheia)

FENDAS // Nossos
Ritos de Passagem
Os encontros serão em imersão na Natureza de Demétria, Botucatu (SP)
aos sábados, das 10-18h. Exceto o Portal 5, que será online, das 10-12h am

Portal 5

Portal 6

14/01/23 - ONLINE:
Partilhas e
Acompanhamento
dos Ciclos (Lua
Quarto Minguante)

04/02/23: Mulher
Linhagem: Ritos de
Sangue e Limpeza
de Matriz (Lua
Crescente Gibosa)

Portal 7
04/03/23:
Integração: Alinhavar
de Minha História
sendo todas as
Mulheres que Sou
(Lua Crescente
Gibosa)

Durante nossas travessias,
receberemos o apoio gentil e
certeiro de Ervas Medicinais de
cada fase biográfica. Lavanda,
Artemísia, Calêndula, Tomilho,
Manjericão são algumas delas.
Para as mulheres que desejarem
ter seu próprio Elixir de Sangue
Menstrual, seguiremos por um
processo de Limpeza de
Programações do Sangue
Menstrual por cerca de 3 meses,
com o apoio de alimentos e
ervas específicas.

Um mergulho no
Corpo, com a ajuda
das plantas

Perguntas
Aqui estão as respostas para faciitar sua chegada

Qual a base do trabalho de Biografia
Feminina no FENDAS?
Biografia Feminina é um modo de ler o caminho de
desenvolvimento e de saúde da mulher organizado no
método Terapia Menstrual Madretierra, na qual sou
Terapeuta Certificada desde 2020.
Ter a Terapia Menstrual como base significa ler no
corpo feminino as raízes emocionais, mentais e
transpessoais de como conseguimos (ou ainda não)
incorporar nossa inteireza como Mulheres. Os Ritos
de Passagem são uma das maneiras como fazemos
essa incorporação.
Você pode estar ou não menstruando para viver esse
processo. Mulheres grávidas, em
Perimenopausa/Menopausa, tomando
anticoncepcional ou com DIU de hormônio podem e
devem vir - se seu chamado é se apropriar de sua
história como Mulher.
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Perguntas
Aqui estão as respostas para faciitar sua chegada

Preciso participar dos 7 encontros?
Não. Você pode escolher qual portal deseja atravessar
e vir. E aí se apaixonar e passar a vir em todos - nesse
caso, optando tardiamente pelo FENDAS Completo,
vamos combinar um valor proporcional (mas ainda
assim fica mais em conta fazer o processo todo. Eu
sei que você vai amar, e vai te fazer muito bem).

Se eu perder 1 encontro, isso
prejudica algo na minha experiência?
Não, cada encontro do FENDAS é um em si mesmo,
com começo, meio e fim.
Mas o processo tem uma intenção, que é a de
propiciar que você tenha a experiência de integração
de todas as fases biográficas da sua vida feminina,
que é algo muito empoderador e transformador.
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Perguntas
Aqui estão as respostas para faciitar sua chegada

Como será cada encontro?
Cada encontro será baseado na travessia de um dos 7
Portais da nossa construção feminina. Antes do encontro,
você receberá orientações de como se preparar e o que
trazer. Em geral, seguiremos o ritmo: pela manhã, partilhas
e Rito de Passagem da fase biográfica. Almoço
comunitário (banquete coletivo!). À tarde, atividade com
parceira. No final do dia, Roda de Cura. Iniciamos
pontualmente às 10h e encerraremos às 18h

Como será o Grupo de Limpeza do
Sangue Menstrual?
Para as mulheres que escolherem criar sua própria
Tintura do Sangue Menstrual, guiarei um processo
de cerca de 3 meses de Limpeza baseada em
Alimentação e ingestão de infusões de ervas
específicas. Sou habilitada para conduzir este
processo, que foi parte de minha Certificação em
Terapia Menstrual. Ele é simples e revigorante!
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Perguntas
Aqui estão as respostas para faciitar sua chegada

Haverá caronas?
Sim. Assim que você se inscrever, entrará no grupo de
whatsapp do FENDAS, onde caronas, partilhas e
outras trocas abundantes serão feitas <3

Onde fica a Demétria?
Demétria é uma área de regeneração e preservação
ambiental de base Antroposófica. Um bairro rural de
Botucatu, interior de SP (a 2h30 da capital). Dá pra ir e
voltar no mesmo dia. Conheça mais aqui.

Como será a alimentação?
Cada participante levará um prato de comida
escolhida para compor um Banquete Coletivo:
salgados e doces. Por aqui, ofereceremos água pura
e chás medicinais, além de compor o banquete!
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Parceiras confirmadas
Mulheres desta terra Demétria, dedicadas em seu fazer íntimo do
Feminino, e que estarão nas vivências da tarde da maioria dos Portais.
Outras parceiras serão confirmadas ao longo do processo.

Pushpa
Valéria Rinaldi é uma alquimista.
Ela conhece profundamente
ervas e flores e as transforma
em medicina e cosméticos
naturais. Estará conosco nos
guiando para fazermos nossas
próprias tinturas e outras
magias. Conheça.

Bruna Fogaça
Bruna é uma mulher
investigadora do fazer com as
mãos. Do plantio à colheita,
acompanha as matérias-primas
que formam os tecidos. Faz
magia com tingimento e
upcycling. Bruna estará
conosco para alinhavarmos
nosso caminho no Portal 7.
Conheça.
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Valor por Portal
Valores por Portal: 1 sábado das 10-18h, exceto o Portal 5, Online (R$
98,00). Nos valores estão incluídas as vivências do Portal. Não se
incluem alimentação e material de apoio.
O Grupo de Limpeza do Sangue Menstrual está incluído no Valor do
FENDAS completo. Para fazer parte optando pelo Valor por Portal,
consulte o preço comigo

Valor Real
R$ 530,00
este valor equilibra custos e entradas,
mas não gera excedente que
possibilite mulheres pagando o valor
mínimo

Valor Mínimo
R$ 440,00
este valor viabiliza a entrada de mais
mulheres, mas não cobre a
remuneração das parcerias

Valor Sisterhood
R$ 620,00
este valor é lindo porque paga todas
as profissionais envolvidas e
possibilita o valor mínimo <3
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Valor FENDAS
completo
Valores para você fazer o processo completo: 6 sábados das 10-18h
- e aqui, você ganha o Portal 5, Online <3
Nos valores estão incluídas todas as vivências e o Grupo de
Limpeza do Sangue Menstrual. Não se incluem alimentação e
material de apoio.

Valor Real
R$ 2.730,00
este valor equilibra custos e entradas,
mas não gera excedente que
possibilite mulheres pagando o valor
mínimo

Valor Mínimo
R$ 2.280,00
este valor viabiliza a entrada de mais
mulheres, mas não cobre a
remuneração das parcerias

Valor Sisterhood
R$ 3.500,00
este valor é lindo porque paga todas
as profissionais envolvidas e
possibilita o valor mínimo <3
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Formas de
Pagamento
Tendo escolhido o melhor valor pra você, agora escolha a melhor
forma de pagamento para mergulhar no FENDAS.
O PIX é meu whatsapp: 11 996039197 (para onde você envia o
comprovante de pagamento).
Se quiser fazer por cartão de crédito, há juros e taxas do
PagSeguro.

À vista no PIX com 5%
de desconto
Efetuar o pagamento e enviar o
comprovante por whatsapp

Em 3x no PIX com
acréscimo de 5%
O valor escolhido acrescido de 5%.
Entrada + 2 parcelas nos dias 5 dos
meses seguintes. Sempre enviar o
comprovante por whatsapp

Em até 12x no cartão, com
juros e taxa
Compra feita via PagSeguro - acesse
os links na próxima página
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Pagamento com
cartão via PagSeguro
Escolha seu valor e clique para pagar com cartão de crédito

FENDAS - 1 Portal, Valor Real
FENDAS - 1 Portal, Valor Mínimo
FENDAS - 1 Portal, Valor Sisterhood

FENDAS Completo, Valor Real
FENDAS Completo, Valor Mínimo
FENDAS Completo, Valor Sisterhood
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Inteira nas muitas que sou, vazia
para ser quem ainda vou me tornar.
Curadora, filha, irmã, amante,
esposa, amiga, mãe, comadre.
Como mulher, sou cocriadora dos
desenhos de vida para mim e para a
comunidade onde estou.
Como curadora, sou terapeuta do
feminino, há mais de 15 anos nesse
caminho. Guardiã de Roda de Cura,
iniciada nos estudos da Sabedoria
Ancestral Andina. Terapeuta
Menstrual Certificada, professora
do Ciclo Criativo Feminino,
moradora da terra sagrada de
Demétria.
Sou eu quem te recebo, com toda
presença. Seja bem-vinda!
.

sua anfitriã:
Rita Monte

Vamos atravessar juntas os portais de nossa história feminina, e nos
coroar como Mulheres Criadoras. Seja bem-vinda a este círculo!
Conheça mais em www.ritamonte.com
ou me escreva para dúvidas: rita@ritamonte.com

RITOS DE
PASSAGEM
NO CORPO
FEMININO

Fendas
Demétria, Botucatu - SP. De Setembro/22 a Março/23.

