
  

 

Julho entra sob as benção da Lua Cres-
cente, que entrou dia 28 no signo de Libra. 
Esta Lua nos convida a examinar de que 
forma podemos manter nossas relações 
em harmonia e equilíbrio e o quanto as 
tradições e valores familiares podem ser 
a origem de muitos conflitos em relações 
íntimas e profissionais.  
 
Já no dia 05 temos a Lua Cheia no signo de 
Capricórnio e mais um Eclipse Lunar Pe-
numbral (leia o artigo deste Informativo 
para saber mais sobre o Eclipse). Como 
falamos anteriormente é preciso lembrar 
que estamos sob o impacto de um alinha-
mento planetário muito denso e transfor-
mador entre Júpiter,  

 
Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. 
Todos esses planetas estão em seu movi-
mento retrógrado, o que faz com que suas 
energias se voltem para dentro, ou seja, 
traz à tona o que ainda permanece oculto 
e o faz primeiro dentro de instituições 
empresariais, políticas e familiares. Es-
tando o Sol em Câncer e a Lua em Capri-
córnio, as tradições, o social, a política e 
os comandos (em todas as esferas) estão 
em cheque e a Lua que rege o corpo emo-
cional faz com que todas as pessoas se-
jam tocadas por essas mudanças e trans-
formações. A grande maioria das pessoas 
irá reagir a essas energias de forma in-
consciente, com sensações de estranhe-
za, tristeza e desânimo e aquelas que são 
mais diretamente atingidas por essa Lua, 
sentem as transformações acontecendo 
no seu cotidiano.  
 
Já no dia 12 temos a Lua Minguante no sig-
no de Áries e esta estará em conjunção 

com a Lilith, a Lua Negra. Isso mostra uma 
energia muito intensa, exaltando as quali-
dades da Bruxa Anciã, a criatividade e a 
ligação com o subconsciente. Nesta Lua 
em especial podemos perceber onde a 
expressão de nossa individualidade está 
contida/expandida pelos valores familia-
res (Sol em Câncer) e principalmente para 
as mulheres, como resgatar os valores e 
poderes ancestrais e torná-los acessível 
e integrado a sua personalidade. Isso po-
de ser feito a partir da prática de vaporiza-
ções, limpezas e conexão com o útero e 
suas ancestrais.  
 
No dia 20 teremos a Lua Nova, e será a 
segunda Lua Nova no signo de Câncer. 
Como assim? No eclipse solar do dia 21, 
tivemos a primeira Lua Nova a 0º de Cân-
cer e agora, uma Lua Nova a 28º de Cân-
cer. Ou seja, essa segunda Lua 
(entendendo que a Lua Nova é a conjunção 
dos luminares - Sol/Lua que estarão no 
signo de Câncer) estará diretamente 
oposta ao alinhamento dos planetas Júpi-
ter, Saturno e Plutão, retrógrados, em 
Capricórnio. E todas essas energias esta-
rão sendo muito mexidas e serão sentidas 
por muitas pessoas. A balança do darma e 
carma está sendo medida e a execução da 
“resultante” é realizada por Plutão, o se-
nhor dos infernos Grego, o deus Hades. A 
2ª onda da pandemia pode ficar ainda mais 
intensa e crises políticas e econômicas 
estarão em voga.  
 
Saindo das energias da Cruz Cardinal - 
Áries/Libra e Câncer/Capricórnio, no dia 
27 estaremos vivendo as energias da Lua 
Crescente em Escorpião, signo que é regi-
do por Plutão. Nesta fase poderemos ver 
com maior profundidade e clareza o que 
está acontecendo ao nosso redor. As 
energias místicas de Escorpião se unem a 
intelectualidade da Lua Crescente. Apro-
veite para criar, dar vida aos seus projetos 
e até mesmo perceber o que precisa ser 
feito, ou impede, a sua execução. Boas 
Luas. Para saber mais veja o vídeo sobre 
as Luas do mês em nosso canal do Youtu-
be: 
https://www.youtube.com/watch?v=gXZQ
hH1sDiQ&t=724s  
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No dia 05 teremos a entrada da Lua Cheia a 13º do signo 
de Capricórnio e, um novo Eclipse Lunar Penumbral 
poderá ser visto no Brasil. Durante esse Eclipse, a 
sombra da Terra é projetada na Lua, nosso corpo emo-
cional e nesse processo a Lua tocará, em uma conjun-
ção, os planetas Júpiter, Saturno e Plutão igualmente 
em Capricórnio e retrógrados. Isso significa que as 
energias de expansão, retração e transformações po-
derão ser sentidas por todos, mesmo aqueles que de 
alguma forma duvidam do que realmente está aconte-
cendo em nosso mundo. Pois todos possuem um corpo 
emocional e estão sendo atingidos pelos acontecimen-
tos globais e planetários. Uns sentem diretamente nas 
questões econômicas e outros nas questões de saúde, 
em si ou em seus parentes.  
 

A Lua está ligada naturalmente as mulheres e ao seus 
ciclos internos, o que significa dizer que as mulheres 
poderão perceber uma alteração em suas rotas men-
sais ou uma instabilidade de humor e emoções. É im-
portante observar como se sente, alguns dias antes, 
durante e até 3 dias depois do eclipse.  
 
O Sol estará em Câncer, conjunto a Mercúrio igualmen-
te retrógrado e todas essas energias acabam gerando 
muita tensão nas comunicações e no movimento de 
retração da abertura econômica pelo aumento dos ca-
sos de contaminação do COVID 19, que podem ser ocul-
tados/subnotificados.    
 
Esse eclipse lunar terá uma energia muito intensa. En-
tendemos que um Eclipse lunar ou solar mantém sua 
influência até que o próximo eclipse aconteça. Essas 
energias da cruz cardinal - Áries/Libra e Cân-
cer/Capricórnio estarão reverberando até 30 de no-
vembro, quando teremos um novo Eclipse Lunar Pe-
numbral na Lua Cheia do signo de Gêmeos, quando as 
energias da cruz mutável estarão em maior evidência e 

poderemos respirar melhor com relação aos aconteci-
mentos atuais. 

As pessoas que possuem algum planeta pessoal como 
sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, ou ângulo do seu ma-
pa natal - Ascendente/Descendente e Meio do 
Céu/Fundo do Céu no último decanato (os 10 últimos 
dias) dos signos cardinais estão sentindo pessoalmente 
todas as mudanças e transformações que estão ocor-
rendo desde o ano passado, quando Saturno e Plutão 
formaram uma conjunção no signo de Capricórnio. A 
energia e os acontecimentos determinados por esse 
alinhamento planetário dependem do planeta ou ângulo 
envolvido, mas de qualquer forma, todos estão vendo e 
sentindo essas transformações em algum setor de suas 
vidas e esse Eclipse lunar pode tornar tudo isso ainda 
mais proeminente. 
 
Durante o Eclipse é importante manter-se consciente 
de si e de suas emoções, observar como se sente antes 
e depois e manter um certo centramento e alinhamento 
interno com seus amigos espirituais e com o próprio 
espírito.  
 
Para saber mais vejo o vídeo sobre o eclipse do dia 
05/07 em nosso canal do Youtube:  

Eclipse Lunar Penumbral  -  05/07 

https://www.youtube.com/watch?v=hv7XimNi7pY
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Dicas de Ginecologia Natural:  Banhos de Assento 

Ervas e suas indicações 
Os banhos de assento são indicados em casos de candi-

díase, vaginoses, vaginites ou qualquer irritação e/ou 

desconforto nessa área. Ele diminui a vermelhidão, a 

coceira, o desconforto, corrimentos e até dores porque 

ajuda a regular a flora vaginal, o pH da vagina e, depen-

dendo da erva usada, pode ajudar a dar tônus à muscula-

tura. 

Explicamos melhor sobre as diferenças entre banhos de 

assento, quente, frio ou morno e como prepará-los no 

Informativo do mês anterior - Junho/2020. Se você ainda 

não tem o seu é só baixar em nosso site 

www.hamadriade.com.br.  

 

Veja algumas das ervas mais utilizadas e suas 

propriedades fitoterápicas.  

Camomila 

Conhecida pelo seu chá e efeitos relaxantes, a camomila 

quando usada nos banhos de assento traz o alívio de dor, 

desconforto, coceira, vermelhidão e inflamação exata-

mente por ser uma erva com efeitos calmantes. É uma 

ótima opção para dar um carinho na sua preciosa e tam-

bém é uma ótima planta para se colocar em qualquer 

banho de assento feito. 

 

A camomila atua muito bem nos banhos de assento du-

rante a menstruação para aliviar cólicas, por exemplo, 

há mulheres que curaram suas candidíases só com o 

banho de assento feito com a camomila. Não se engane 

por sua frágil aparência a camomila tem um poder ener-

gético amplo e profundo. 

Barbatimão 

O Barbatimão é o queridinho das mulheres porque ele 

ajuda principalmente na revitalização da nossa vulva. 

Como ele tem efeito adstringente, ajuda a dar tônus na 

musculatura da vagina e então é ótimo para aqueles dias 

que se teve muita relação sexual, revitalizando e deixan-

do sua vulva mais fechadinha. Também é uma erva muito 

recomendada para mulheres pós parto, para cuidar do 

períneo e de possíveis lacerações. Além disso, o Barba-

timão é anti-inflamatório, antibacteriano e analgésico, 

ou seja, ajuda a evitar ou combater, por exemplo, cocei-

ras, ardência, cândida ou corrimentos de qualquer ori-

gem. Mulheres que estão na menopausa e/ou sofrem 

com secura vaginal não devem utilizar esta planta, pois 

por seu efeito adstringente acaba aumentando a secura.  

Cravo 

O Cravo é antisséptico, analgésico, antibiótico e antiin-

flamatório. Por isso, ele também é muito bom para tratar 

e prevenir problemas ginecológicos que envolvam des-

conforto, dores, infecções e até a secura vaginal. 

No próximo mês traremos mais informações sobre as 

ervas, seus usos e indicações em banhos de assento.  
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Os contos e histórias, nos ajudam a entender e 

acessar questões inconscientes de forma rápi-

da e profunda! 

Por isso, descrevo abaixo uma história do livro: Pedago-

gia sistêmica: 

“Estou escutando seu coração”. 

Uma menina aparentemente saudável de 12 anos, foi tra-

zida ao ambulatório de pediatria da rede pública (onde eu 

atendia) devido a problemas de “dificuldade de aprender” 

e “dores no peito”, acompanhada de sua tia, irmã da mãe. 

O exame clínico não revelava nada de especial ou especí-

fico. Para todos os fins parecia uma criança normal, ex-

ceto pelo olhar um pouco triste e distante. O exame car-

diológico era normal, mas apesar disso solicitei um RX 

de tórax e um eletrocardiograma. 

No retorno, vendo que os exames eram normais, me sur-

giu a ideia de perguntar mais sobre a família da criança. A 

tia me relatou que a menina estava morando com ela pa-

ra poder estudar, pois os pais viviam numa zona rural 

distante, onde não havia condições para que frequentas-

se a 6a. Série. Contou ainda que ela só ficava feliz quando 

ia de férias para a casa dos pais e que ela chorava muito 

quando devia voltar para a escola ao final das férias. Já 

estava morando com essa tia há 1 ano e meio e ia mal na 

escola nos últimos 6 meses. 

Percebendo então o amor dessa criança pelos pais, re-

solvi fazer uma intervenção. Pedi a ela que se deitasse na 

maca de exame e auscultei novamente seu tórax com o 

estetoscópio. Então olhei seriamente para ela e disse 

“Estou escutando seu coração e ele me disse algo muito 

importante – um segredo!”. A menina arregalou os olhos 

e perguntou surpresa, completamente séria e crédula: “O 

que ele disse pro Sr.?” “Ele me disse que anda doendo de 

saudade dos seus pais” respondi. 

A menina me olhou seriamente, sem nada dizer, mas 

com olhos cheios de lágrimas. Então acrescentei “Mas o 

seu coração também me contou o quanto a sua mãe fica 

feliz por você ter a oportunidade de estudar e ter uma 

vida mais leve que a dela, mesmo quando ela fica um 

pouquinho triste por estar longe de você.” A menina me 

olhou bem nos olhos e disse: “É verdade?”. Eu disse a ela: 

“O seu coração pode falar mais com você do que comigo – 

pergunte a ele!” Ela ficou em silêncio alguns instantes, 

sentou-se na maca e depois sorriu abertamente, me deu 

um abraço espontâneo e desceu da maca. Sentou-se ao 

lado da tia e disse: “Podemos ir embora – estou boa ago-

ra.” 

As dores no peito desapareceram e a criança deixou de 

apresentar quase imediatamente dificuldades na escola. 

 

 

 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Constela-

ção Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias breves 

Professora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endereço:  

Rua Higino Tartarotti, 445 – Esplanada,  Caxias do Sul 

Contatos: 47 99902 5627—  54 98133 2998 

Facebook:/constelacaocaxiasdosul 

Instagram: @constelacaocaxiasdosul 

Atendimentos Individuais Online Hamadríade 

O atendimento individual tem como objetivo a orientação 

para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Fe-

minino e da Ginecologia Natural. São indicados procedi-

mentos, rituais e práticas que visam o desenvolvimento 

interno, com acompanhamento progressivo e mensal de 

acordo com a necessidade e a disposição de cada pes-

soa. Os encontros são realizados online, pelo whats ou 

facebook.  O investimento é de R$ 60,00,  Dúvidas e maio-

res esclarecimentos é só entrar em contato, por e-mail, 

pelo site ou pelo whats: 54-991541840. 

 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Nesta edição de Hamadríade, vamos abordar os princí-
pios da medicina ayurvédica, vindo bem de encontro ao 
momento atual, COVID 19 e demais viroses respiratórias.  

Na compreensão da milenar medicina indiana, gripes e 
resfriados são convites para fazermos uma pausa e de-
sintoxicarmos o organismo. Primordial é concentrar 
nossas forças para erradicar esse quadro. Como? Pou-
pando a energia normalmente gasta na digestão por 
meio do consumo de alimentos leves e nutritivos. 

Alimentos à base de arroz, lentilha,  grão-de-bico, ver-
duras verdes refogadas, sopas e caldos de vegetais, bem 
como, chás de ervas no lugar de água várias vezes ao 
dia.  

Vale também tomar um copo de  água morna com meio 
limão espremido, e  só comer ou beber outras coisas 20 
minutos após. Isso estimula a imunidade e aos sistemas 
de excreção e eliminação de toxinas.  

Havendo aumento de muco nasal ou oral, alguns alimen-
tos devem ser evitados, tais como, leite, derivados, doces 
em compotas, massas em geral e bebidas frias. 

Nesse momento de energia em baixa,  o ideal é vestir 
roupas confortáveis e quentinhas, principalmente na 
região do tórax.  

É preciso dar uma pausa da atividade, meditar, dormir no 
mínimo 8 horas por noite,  

Essas medidas de profilaxia purificam e, assim, o orga-
nismo se refaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

(54) 3213-2217 - (54) 9197-4365 

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Serviços Hamadríade 

Análises Astrológicas 

Análise da CARTA NATAL  

Fornece indicações das energias com as quais você veio 

aprender a lidar a partir da análise completa do eixo, ca-

sas, planetas, aspectos e muito mais. É uma análise com-

pleta e que possibilita um salto quântico no caminho para 

o autoconhecimento.  Valor: R$ 150,00  

Análise da Revolução Solar  

É a indicação das energias que estarão em evidência du-

rante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversário a 

outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão durante 

esse ano.  Valor: R$ 150,00 

  

                                 
 

 

Tarô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você pode fazer uma leitura completa direcionando para 

aquilo que você precisa resolver, Sem limites de pergun-

tas por um valor promocional de  R$60,00 



  

 

Funcional — para o Corpo e para a Alma 
Como foi junho para você? Conseguiu se organizar para 

iniciar seu segundo semestre? O que fez para que pudes-

se atingir seus objetivos? 

Por aqui fui plantando a sementinha a cada dia e chamo 

isso de organização e educação. 

Meu planejamento foi iniciar uma rotina alimentar com 

baixo carboidrato antes de me consultar com a nutricio-

nista. Chamamos de alimentação Low Carb. Pra mim, foi a 

que dentro da minha rotina a que mais consegui me adap-

tar e realmente perder peso sem sofrimento e sem pas-

sar fome. Realizo as refeições para minha família e con-

sigo adaptar a minha tranquilamente. Então, sem descul-

pas! É possível!  

Quanto a atividade física, essa foi a parte mais difícil acre-

ditem! Inserir esse tempo pra mim regradamente está 

sendo mais complicado. Vou abrindo mão por outras coi-

sas e não priorizei isso. Fiz em dias bem alternados, mas 

ainda não criei o hábito novamente. Isso é um ponto bem 

específico meu. Me priorizar (meu sabotador). 

Mas o que quero ressaltar é que neste mês me dei conta 

do quanto nos "mimamos", do quanto é fácil dizer não aos 

outros e apontá-los, e assim observei o quanto eu tinha 

descontrole total das minhas emoções.  

No momento que comecei a me educar, a dizer  "NÃO" 

para mim mesma, a coisa começou a andar.  

Observem que costumamos a nos presentear com a co-

mida. Se estamos felizes, comemoramos comendo, se 

estamos triste, um docinho nos acalma e nos conforta e 

assim por diante. No momento que comecei a questionar 

o que estava comendo e o porquê, tudo começou a mudar. 

E gente, isso é transformador! Me questionar faz eu per-

ceber melhor meu eu e o que quero de melhor pra mim. 

Abri exceções sim, comi aquele velho pedacinho de pu-

dim depois do almoço de domingo, mas sabia que tudo 

seria ponderado e que mudanças não ocorrem de um dia 

para o outro. Saibam se experimentar. Não desistam an-

tes de começar! Resumindo, se reeducar e ter uma ali-

mentação saudável não é apenas emagrecimento, é se 

conhecer, é ter controle das suas próprias emoções e 

poder dizer não ao ser sabotador, é mostrar quem man-

da! Então, organize-se e vá atrás do autoconhecimento! 

Entramos no segundo semestre e pode ser um gancho 

para te motivar a ir em busca da tua saúde! 

Seguimos com as restrições devido a pandemia, então 

além da alimentação que pode e deve ser orientada por 

um profissional, veja ai 20 min - 3x na semana para iniciar 

sua atividade física.  

Se não tem materiais em casa, utilize o peso do próprio 

corpo. Depois sugiro comprar uma bola de pilates, pois há 

inúmeros exercícios de fácil execução e este material 

não tem custo alto. Exercícios aeróbicos são bem vindos 

se na sua cidade permitir, iniciando levemente, cuidando 

sempre a postura e a respiração.  

Pense que se temos tempo de vermos nossas  mídias so-

ciais, teremos que nos organizar para realizarmos os 

exercícios por no mínimo 20 minutos. Ponha na balança 

os benefícios que irá construir com isso.  

Por fim, não exagere, não pense que tudo acontece de um 

dia para o outro. Quanto tempo levou para aumentar seu 

peso? quanto tempo está sedentário? Então,acalmem e 

sigam um dia de cada vez. A rotina e as mudanças de há-

bitos são construídas através de esforços diários e per-

manentes. 

Aqui comigo, fiquei 6 meses me alimentando sem muitos 

cuidados e correndo e nadando quando dava. Resultado: 

perda de 4kg de massa magra e aumento de 10% de mas-

sa gorda. Bônus de um mês mudança de rotina: - 4kg na 

balança, me sentindo mais disposta, pele melhor, sono 

mais tranquilo e melhorando a autoestima.  

Enfim, apesar das dificuldades, voltar agora tem sido ma-

ravilhoso porque me vejo renascer de novo. Iniciei pela 

alimentação, mas minha planilha de treinamento já está 

pronta para iniciar perfeitinha agora em julho. Temos ob-

jetivos baby!!! hehe E saber que irei conclui-los me deixa 

feliz demais!!  

Quer coisa melhor? Nos presentear com uma vida saudá-

vel e cheia de possibilidades?  

Beijocas e desejo de coração que todos se inspirem para 

seguirem uma vida saudável e feliz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: @geisa.rosa.alves   

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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Tudo o que me coloca em contato com o mistério dessa 

vida me fascina.  

Observar o movimento da natureza, prestar atenção co-

mo reagimos energeticamente com as questões do nos-

so dia-a-dia. Como atua nosso emocional nas nossas 

relações, como nossa mente tem um poder incrível de 

criar, destruir e reconstruir. Como nosso verbo traz pra 

perto ou leva embora tudo através do vento que sai da 

nossa boca. 

Temos dois olhos tão limitados às cores e a dimensão de 

massa. Não podemos enxergar a energia a nossa volta. 

Será? Ficamos tão restritos ao que é matéria física, que 

não damos luz aos outros sentidos e repetimos e repeti-

mos e repetimos padrões...  

Nos envolvemos com coisas tão insignificantes e peque-

nas, fugindo de nossa grandeza, nosso amor, nossa luz!  

Acreditamos que somente um Deus pode nos revelar o 

que precisamos, corremos atrás de gurus, instituições 

para nos facilitar, religar, e acabamos de novo com medo 

de nós mesmos. Nos punimos diante da santidade tea-

tralizada que o mundo nos coloca, para cada vez mais, 

nos torturar e nos moldar em formas idealizadas da per-

feição, para então, sermos aceitos, e nos aceitar.  

Somos todos iluminados! Acredita! Mesmo errantes, to-

dos temos energia! Esqueça essa dualidade de certo e 

errado!  

Se pararmos de julgar a tudo, a todos e a nós mesmos, 

teremos mais tempo para nos concentrarmos a oferecer 

o que há de melhor em cada um de nós. Queira o bem, 

preserve o seu bem, faça bem feito, dentro de suas pos-

sibilidades, e não precisa ficar competindo consigo mes-

mo, criando paranoias de perseguição ou vitimização. 

Isso só nos traz estresse mental e físico. 

E se achar que precisa de ajuda, procure! Tem tanta gen-

te legal e maravilhosa, tantos profissionais, que também, 

junto de seus consulentes estão crescendo e aprenden-

do dia após dia. Priorize o que precisa, se cuida, se ame! 

Todos estamos em aprendizado! Não existe hoje no mun-

do, nenhum Mestre vivo! Perceba! O que há, são espíritos 

benevolentes com almas já dispostas a amar! 

Adentre na magia de seu espírito e reconheça-te com 

uma flor que está crescendo, aprendendo a se nutrir, se 

defendendo das pragas mentais que o medo coloca dian-

te nossa fragilidade, nos paralisando, dominando nossos 

instintos. Somos selvagens, mas temos tanto amor para 

compartilhar... se permita! Seja luz, sua própria luz de 

amor! E fica bem, pois está tudo bem dentro desse tem-

po. Evite quantificar a vida e perceba a grandiosidade de 

tudo o que há a nossa volta e dentro de nós todos! Só por 

hoje, se reencontre com sua alma e se abrace, sentido 

seu próprio amor! Isso é magia!  

Me chamo Denisse Medeiros, Terapeuta Holística em 

Sincronicidade, criadora e facilitadora do curso/ vivência 

Mulher Erveira. Para o período atendimentos online e 

vivências.  Para ficar por dentro das atividades e agenda 

siga nas redes sociais ou entre em contato pelo:: 

 Whatsapp: (51) 99346-4109 ; 

E-mail: mulhererveira@gmail.com   

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira 

Site: www.mulhererveira.com.br 
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TEAR DE GAIA—Círculo Virtual de Mulheres 

Encontros mensais para falarmos sobre o Sagrado  

Feminino e Ginecologia Natural.  

Vamos tecer juntas uma rede de conhecimento, trocas de 

experiências, acolhimento e construção interna. Você 

vem comigo?  

O Tear de Gaia, ancorado nas energias da deusa Uttu - a 

tecelã dos destinos e das artes -  é um espaço destinado à 

troca e compartilhamento de experiências, dúvidas e an-

seios sobre o ser mulher, sua ciclicidade, as angústias e 

descobertas em relação ao universo feminino.  

Tem como base os preceitos da sororidade, a filosofia e 

prática do Sagrado Feminino e da Ginecologia Natural.  

Quem pode participar: mulheres de todas as idades e fa-

ses do ciclo, cisgêneros e não-cisgêneros, que queiram 

assumir a responsabilidade por suas vidas e desenvolvi-

mento. 

Objetivo: compartilhar e construir conhecimentos e sa-

beres da filosofia e prática do Sagrado Feminino e da Gi-

necologia Natural. 

Quando e como são realizados os encontros do Tear de 

Gaia: 

- Os encontros acontecem às quinta-feiras de Lua Cheia - 

das 20h às 21h30; 

- As vagas são limitadas há 12 mulheres, para que todas 

possam participar ativamente; 

- As reuniões acontecem por vídeo chamadas no Google 

Meet - as inscritas recebem o link do encontro uma hora 

antes, podendo acompanhar do celular ou computador. 

 

Como funciona? É uma aula? Um debate? 

A cada encontro vamos ter um assunto norteador previa-

mente estabelecido para que você se inscreva naquele 

que achar melhor em acordo com suas buscas e questio-

namentos. Não há regras fixas, estaremos falando sobre 

um determinado assunto de maneira ampla e podemos 

entrar em outras questões, sempre o grupo apresentar 

essa demanda.  

A facilitadora do círculo fará uma breve explanação da 

temática e se for necessário algum material de apoio este 

será fornecido.  

Todas as participantes poderão se manifestar colocando 

suas dúvidas, anseios, contando suas experiências e o 

que for pertinente. Os tempos de fala serão orientados 

pela facilitadora do círculo.   

O próprio Círculo pode demandar diferentes temáticas 

para serem abordadas em reuniões futuras ou na criação 

de grupos de estudo dirigidos. Tudo depende do interesse 

e engajamento das participantes.  

Tem que pagar algum valor? Sim. 

Cada encontro possui um investimento simbólico de R$ 

25,00.  

Esse valor pode ser pago via depósito bancário ou link do 

PagSeguro, sendo que neste último tem um acréscimo de 

R$ 3,00, ficando R$ 28,00.  

  Agenda 2020 

09/07 - Temática: Mulher Cíclica - Menarca - Período Re-

produtivo - Menopausa - Lua Interna e Lua Externa - Uso 

das Mandalas Lunares e Diários.  

 

06/08 - Temática: Útero e as Memórias Uterinas - recone-

xão com o Sagrado Feminino: meditações, práticas, er-

vas. 

 

03/09-  Temática: A Roda das deusas: como identificar 

seu arquétipo dominante e como descobrir a deusa guia. 

 

01/10 -  Temática: As faces escuras da Grande Mãe: como 

identificamos e usamos o poder das sombras para curar 

os diferentes aspectos do feminino. 

 

05/11 (Lua Azul - 13ª lunação) - Temática: Fertilidade e 

Libido: como lidamos com a expressão da libido e da ferti-

lidade - criativa e biológica - a partir das fases do ciclo 

feminino. 

 

03/12 - Temática: A circularidade da vida e do feminino: 

como as energias externas e internas estão interligadas 

e como lidar com nossa sensibilidade diante dessas 

energias.  

SAIBA MAIS  - CLIQUE AQUI 
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Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

 

SAGRADO FEMININO 
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Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora  e facilitadora 

da   HAMADRÍADE—Sagrado Feminino.  

A HAMADRÍADE reúne conhecimentos ancestrais difundidos no oriente e ocidente sobre o sagrado fe-

minino.  Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em for-

mato de Informativo, e-books, mandalas e vídeos. Se você não possui os informativos dos meses ante-

riores faça o download gratuito em nosso site. É só entrar na aba DOWNLOADS que você terá acesso a 

todo o material que disponibilizamos e os números anteriores de nosso informativo mensal! 

Este mês inauguramos o TEAR DE GAIA — Círculo Virtual de mulheres, venha participar conosco. Ofere-

cemos também diferentes serviços como análise astrológica, leitura de tarô, atendimentos online so-

bre Sagrado Feminino e Ginecologia Natural, assim como temos dois cursos  online,  O primeiro trata da 

Iniciação ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técnicas de Lim-

pezas Uterinas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos e críticas, são sempre 

bem vindas, é só entrar em contato conosco.  

Cuidem-se! Proteja as pessoas que amam!   Juntas e mantendo uma sintonia elevada vamos conseguir 

passar por essa grandes mudanças planetárias! 
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