
  

 

Março, assim como os meses anterio-
res, entra sob as bênçãos da Lua Cheia, 
neste caso, no signo de Virgem. No dia 
06 a Lua já se encontra em sua fase 
Minguante no signo de Sagitário.  
 
O Arqueiro representa a mente abstra-
ta, a capacidade que temos de nos co-
municar através de símbolos e signos, 
já essa fase lunar, evidencia questões 
do subconsciente que querem emergir 
à consciência, serem vistos e integra-
dos.  
 
Assim, é interessante observar os so-
nhos, os sentimentos “sem explicação” 
que podem ser percebidos e sentidos 
por meio dessa mente abstrata, pois ela 
será o canal de comunicação do sub-
consciente com o consciente.  
 
No dia 13 teremos a Lua Nova em Pei-
xes, que estará conjunta - além do Sol 
- com Netuno e Vênus neste mesmo 
signo. Netuno regente de Peixes, repre-
senta as águas oceânicas, as águas do 
inconsciente coletivo e tudo que nele 
habita. Netuno é o senhor da fantasia, 
das fugas e do mergulho ao desconhe-
cido.  
 
Essa Lua vai nos “conduzir” à esta en-
trega, onde seremos carregados pela 
maré. É uma lua mística, com uma sen-
sibilidade muito alta, mas que pode ge-
rar mais confusão do que respostas, 
desta forma, não é aconselhado tomar 
decisões, assinar contratos ou tomar 
posição quanto às questões práticas da 
vida. Deixe pra fazer isso depois.  
 
No dia 21 teremos a entrada da Lua 
Crescente no signo de Câncer. Vamos 
sair da cruz mutável e entrar na cardi-
nal. No dia anterior - 20/03 - temos o 
Ano Novo Astrológico, quando o Sol 
entra no signo de Áries, Equinócio de 
Outono para o Hemisfério Sul e da Pri-
mavera para o Hemisfério Norte. Sobre 
este novo ano, confira em nosso canal 
do Youtube um vídeo falando sobre a 
regência de Vênus. Esta Lua será dinâ-
mica, trazendo à consciência desejos e 

sonhos antigos, como uma resposta aos 
movimentos emocionais das Luas ante-
riores.  
 
A fase crescente é regida pelo ar, a 
mente racional, de planejamento e es-
tratégia para dar materialidade aos pro-
jetos. O signo de Câncer é o domicílio da 
Lua, ligado à maternidade, ao feminino 
ancestral e ao passado. Desta forma, 
tudo que foi “mexido” na Lua Nova pode 
ser analisado e servir de base para os 
projetos futuros. 
 
O mês encerra com a Lua Cheia que 
entra dia 28 no signo de Libra. Ela esta-
rá oposta ao Sol e à Vênus, conjuntos 
no signo de Áries. Nesta Lua teremos a 
oportunidade de adquirirmos consciên-
cia dos valores e sentimentos que guar-
damos e que representam um impediti-
vo à harmonia  e equilíbrio das rela-
ções.  

Essa fase lunar evidencia os aspectos 
dissonantes entre o que quero - consci-
entemente - e o que sinto, de forma 
subjetiva e, na grande maioria das ve-
zes, inconsciente. Essa dicotomia tam-
bém vai envolver os valores, aquilo que 
considero caro e importante e o quanto 
esses valores podem pautar e estar por 
trás da harmonia/desarmonia e equilí-
brio/desequilíbrio das relações afetivas 
e emocionais nas quais nos envolve-
mos. É uma Lua dinâmica, assim como 
a anterior, que vai dar impulso a reali-
zação dos projetos iniciados na fase 
anterior. Para saber mais vejo o vídeo 
em nosso canal do Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pz9_
z2VxPD8 
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Iansã 
Iansã é a força dos ventos, dos furacões, das brisas 
que acalmam, das coisas que passam como o vento, 
dos amores efêmeros, sensuais, das tempestades, 
que assolam a existência, mas não duram para sem-
pre.  
 
Iansã ajudava Ogum na forja dos metais, soprando o 
fogo com o fole para avivá-lo mais e mais, e assim 
fabricarem mais ferramentas para trabalhar o mundo 
e armas para as guerras de que ambos tanto gosta-
vam. Por seu temperamento livre e guerreiro, Iansã 
era uma companheira perfeita para Ogum. Diz o mito 
que Iansã não podia ter filhos, por isso adotou Logun-
Edé, filho abandonado por Oxum, e o criou durante 
algum tempo.   
 
Diz o mito também, que Iansã era tão linda que, para 
fugir ao assédio masculino vestia-se com uma pele 
de búfalo, e saía para a guerra. Que era amiga tão leal 
que foi ela a primeira a realizar uma cerimônia de 
encaminhamento da alma de um amigo caçador ao 
orum (céu). Iansã não parava jamais.   
 
Um dia em que Xangô foi visitar seu irmão Ogum e 
encomendar-lhe armas para a guerra, Iansã (também 
conhecida como Oyá) apaixonou-se por Xangô, e par-
tiu para viver com ele, deixando Logun-Edé com 
Ogum, que terminaria de criá-lo.  
 
A partir de então, tornou-se uma das três esposas de 
Xangô e com ele reina e luta, enviando seus ventos 
para limpar o mundo e anunciando a chegada dos rai-
os e trovões de seu amado.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Obá         
Obá representa as águas revoltas dos rios. As pororo-
cas, as águas fortes, o lugar das quedas são conside-
rados domínios de Obá. Ela representa também o as-
pecto masculino das mulheres (fisicamente) e a trans-
formação dos alimentos de crus em cozidos.  

 
Por sua envergadura 
física e força, tornou-se 
uma guerreira, a única 
mulher capaz de desafi-
ar Ogum para uma luta, 
e por ser Obá extrema-
mente forte e destemida, 
Ogum se viu obrigado a 
usar de um truque con-
tra ela, espalhando quia-
bo amassado no chão, e 
atraindo Obá para aquele 
canto, onde a guerreira 
escorregou e não ape-

nas perdeu a luta como foi possuída à força por Ogum, 
que se tornou seu inimigo.  
 
Sendo uma cozinheira excelente foi escolhida para ser 
a terceira esposa de Xangô, o deus trovão.  
 
Sempre se sentindo menos desejada por seu amado 
que Oxum e Iansã, Obá se esmerava em agradá-lo 
com seus pratos cada vez mais aprimorados. Mas 
Oxum era sempre a preferida de Xangô.   
 
Um dia Obá não se conteve e perguntou a Oxum qual o 
segredo de sua sedução.  
 
 Oxum, que vivia com a cabeça enrolada em turbantes 
maravilhosos, disse que havia cortado a própria ore-
lha esquerda e colocado no amalá (comida) de Xangô 
que, ao comê-lo, por ela se perdera de paixão para 
sempre.  
 
Obá então cortou a própria orelha e a colocou no ama-
lá. Ao ver Obá com um ferimento no lugar da orelha 
Xangô quis saber o que houvera e Obá contou.   
 
Neste momento Oxum tirou seu turbante e, mostrando 
as duas orelhas intactas a Obá, desatou a rir. Xangô, 
zangado com a insensatez de Obá e enojado por ver 
sua orelha na comida, expulsou-a de seu palácio e 
Obá tanto chorou e teve raiva que se transformou num 
rio revoltoso. Na África, no lugar onde se encontram 
os rios Obá e Oxum o estouro das águas é extrema-
mente violento. 

As diferentes faces da Deusa 
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Dicas de Ginecologia Natural: Cólicas Menstruais 

As cólicas menstruais são indicativos de que nosso 

útero “pegou” mais frio do que devia e/ou que durante 

o ciclo - que vai da última menstruação até a próxima - 

estivemos em contato com energias mais densas, co-

mo discussões, angústias, medos, energias dissonan-

tes com o nosso corpo energético, etc. Enfim, uma sé-

rie de coisas que são limpas e descarregadas durante 

a nossa menstruação e é exatamente por isso que al-

gumas mulheres possuem uma pré-menstruação mais 

difícil e uma menstruação mais dolorosa.  

 

A grande “cura” como falamos anteriormente é tomar 

consciência de seus ciclos, entender como funciona a 

sua ciclicidade e perceber de que forma a oscilação 

hormonal mexe com suas emoções. Entendendo sem-

pre, que não existe nada de errado no fato de ser mu-

lher e que muito do que é natural desse estado de ser, 

acaba sendo confundido com doença.  

 

Chás:  

 

*Camomila (Matricaria Chamomilla) 

*Artemísia (Artemísia Vulgaris) 

*Melissa (Melissa Officinalis) 

*Agoniada (Pulmeria lancifolia) 

*Erva Cidreira (Lippia Alba) 

*Funcho (Foeniculum vulgare) 

 

Vaporizações: 

*Camomila (Matricaria Chamomilla) 

*Artemísia (Artemísia Vulgaris) 

*Melissa (Melissa Officinalis) 

*Alecrim (Rosmarinus) 

 

Dicas: Tanto os chás, mas principalmente, as vaporiza-

ções podem ser feitas de forma preventiva na pré-

menstruação ou ainda durante o período menstrual. As 

cólicas normalmente acontecem pelo excesso de frio e 

é preciso esquentar o corpo e o útero.  

Também é interessante, depois de realizar a vaporiza-

ção, amarrar uma faixa de tecido, pode ser lã ou algo-

dão, em volta do ventre para manter o calor por mais 

tempo no útero. Ou ainda, usar uma bolsa de água 

quente e não pegar frio nos pés.  

Escolha uma das ervas listadas acima, ou faça uma 

combinação de até duas delas, tanto para os chás 

quanto para a vaporização.  

Banhos de assento - 

Cólicas e TPM 

Ervas: 

*Camomila (Matricaria Chamomilla) 

*Artemísia (Artemísia Vulgaris) 

*Sálvia (Salvia Officinalis) 

 

Faça uma infusão com as ervas secas e/ou frescas em 

água fervente e faça o banho de assento morno.  

 



  

 

Constelação Sistêmica Familiar   
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O peso do filho que funciona como "pai e mãe" dos pró-

prios pais: 

"Quando os pais são carentes emocionalmente, con-

vém voltar-se um para o outro ou para seus próprios 

pais.  

Quando eles recorrem aos filhos para se sentirem con-

fortados ou tranquilizados, os papéis e funções da fa-

mília são invertidos. 

Isso é parentificação - filhos assumindo posição de 

pais para com seus próprios pais. 

E eles não conseguem se proteger contra semelhante 

processo. 

Todos sofrem se a família adota um esquema em que 

os filhos se sentem responsáveis pelos pais e os pais 

esperam dos filhos um comportamento de parceiros 

adultos. 

Os filhos passam a gozar de uma importância exagera-

da e inadequada na família e estão destinados a fracas-

sar porque nenhum filho é capaz de preencher o vazio 

e a necessidade emocional do pai ou da mãe. 

Os pais, por sua vez, não podem esquivar-se de fazer 

aos filhos o que na verdade não gostariam de fazer. 

 De nada valem argumentos morais e justificativas ló-

gicas; só o que vale é a experiência concreta do amor.  

 

O fluxo do amor pode ser sentido, nunca legislado: os 

filhos sabem se estão ou não em consonância com os 

pais".  Bert Hellinger 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Conste-

lação Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias bre-

ves 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 

Você gostaria de participar de um Círculo de Mulheres virtual e gratuito? 

Nossos círculos irão começar! 

 

Em março faremos nosso encontro no dia 25 às 20hs. 

Neste primeiro círculo vamos falar da influência das deu-

sas Africanas em nossas vidas e personalidades. Quem 

são elas, suas energias, seus traços característicos e a 

importância deste conhecimento para as mulheres. 

As Vagas são super limitadas, devido a dinâmica do círcu-

lo. Lembrando que se trata de um grupo de estudos, onde 

todas poderão dar seus depoimentos e contribuir com 

seus conhecimentos . 

Se você tiver interesse em participar entre em contato 

conosco pelo nosso site: 

 www.hamadriade.com.br/contato.  

Tear de Gaia - A Dança das Deusas  - Círculo Virtual 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.hamadriade.com.br/contato
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Empatia! 

O que significa esta palavra que de uns tempos para cá, 
viralizou? 

Empatia é um sentimento que só pode se manifestar 
quando alguém se coloca no lugar do outro. Está dire-
tamente ligada à compaixão e ao processo de identifi-
cação. Quando ocorre falha neste processo, ainda nos 
primórdios da vida do indivíduo, com certeza, compro-
meterá seu desenvolvimento emocional e psíquico. 

Psicólogos e terapeutas do cognitivo comportamental 
alertam que  uma criança sem limites é um adulto sem 
empatia. É preciso compreender que a empatia é uma 
competência que só se desenvolve na prática. 

O primeiro “mandamento” para ser empático é não jul-
gar. Acolher a história do outro, ser empático não é 
concordar com tudo, mas compreender o  ponto de vis-
ta alheio. 

Escutar atentamente, estando disposto não só a ouvir, 
mas a ajudar. Procurar viver situações desconhecidas 
para entender o que as pessoas que estão inseridas 
naquele contexto enfrentam, faz parte desta disposi-
ção. 

É preciso reconhecer as diferenças, somos iguais em 
nossa humanidade, mas, ao mesmo tempo,  completa-
mente diferentes. Esse reconhecimento nos coloca no 
lugar de vulneráveis, necessário para nos deixar en-
xergar cada pessoa, à sua maneira. 

Exposições desnecessárias, conflitos,  estão no lado 
oposto da empatia. Isso afasta as pessoas, provoca 
insegurança e ansiedade, por isso, se mostrar alguém 
sincero e de confiança torna as relações empáticas. 

Não é fácil praticar a empatia, especialmente em meio 
a uma vida agitada e cheia de depressões, mas com 
persistência, é possível realizar pequenas mudanças e, 
aos poucos, perceber as melhorias no relacionamento 
em família, no trabalho ou entre amigos. 

Vivendo uma lição a cada dia, a capacidade de se colo-
car no lugar do outro se torna a regra principal para o 
convívio social, gerando um comportamento que trará 
sucesso nas relações interpessoais, seja em que situa-
ção for. 

E para você, como tem sido esse aprendizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Já pensou em se desafiar? Já imaginou fazer algo espe-

tacular para você e a sensação deste objetivo concluí-

do? Então aproveite a ideia em melhorar sua saúde e 

colocar o exercício físico como rotina e escolha um DE-

SAFIO. Seja caminhar  X km, correr, aprender a nadar, 

fazer um cicloturismo, participar de uma competição ...  

Enfim, imagine seu sonho e elabore a estratégia para 

chegar até a ele. Tenho certeza que essa é uma forma 

de estimular a prática esportiva e deixar tudo mais pra-

zeroso aliando a sua saúde e bem estar. 

Esse ano criei meu desafio de correr minha primeira 

maratona. Criei a ligação que faço 42 anos aos 42km da 

maratona. Então estou usando isso como gatilho para 

que toda vez que eu tento me sabotar, lembro que esse 

meu grandioso sonho está vinculado a este ano e por 

isso não posso desistir. 

Mas obviamente, imprevistos acontecem, minha saúde 

ainda não está 100%, mas quero chegar ao final do ano 

sabendo que fiz tudo para me desafiar e assim, conse-

guir não só atingir um sonho, mas através de bons hábi-

tos, melhorei muito minha saúde física e mental. 

Planeje, inicie. Toda mudança onde se sai da zona de 

conforto não é fácil, e às vezes, até dolorosa, mas não 

desista! Faça planejamento de curto, médio e longo pra-

zo. 

Ninguém sai correndo 42km de primeira por exemplo. É 

necessário fazer o treino de caminhar, depois caminhar 

e correr, depois vamos elaborando a quilometragem, 

chegam os primeiros 3km, os 5km, os 8km, os 10km, os 

15km, os 21km e, depois de muito treino, os 42km che-

garão.  

O que quero repassar, que você faça pequenos projetos 

pequenos até chegar ao seu maior desafio. 

Se vai pedalar, elabore um trajeto tranquilo, seguro e 

com tempo suficiente para que você chegue bem. Seu 

corpo já irá responder sobre essa ação. A cada dia, a 

cada pedalada o retorno será cada vez melhor. Essa 

pequena pedalada pode chegar um dia aos 100km de um 

lindo passeio pedalando. Imagina que bacana você fazer 

isso por você? Que orgulho e o quanto prazeroso será! 

Volto a ressaltar, juntamente com tudo isso, melhore 

sua alimentação. Se precisar de ajuda, procure profissi-

onais habilitados para lhe assessorar. 

Alongue-se! Aprenda a respirar! Cuide de sua postura e 

durma bem. São pequenos hábitos que irão construir 

um ser humano melhor consigo e com o mun-

do. Desafia-se a si mesmo!!! Muitas vezes somos nós 

mesmos nossos próprios sabotadores e inimigos! 

Vença a preguiça, a procrastinação e o pensamento ne-

gativo. E por fim, não desista de si e nem dos seus so-

nhos! Pratique sempre atividade física e ache nela um 

dos gatilhos de sua felicidade!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach -Contato: (51) 999467746 

Insta: Geisa Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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O atendimento individual tem como objetivo a orientação 

para questões relacionadas ao ventre e corpo da mulher. 

São diferentes medicinas aplicadas a saúde física, ener-

gética e emocional feminina. Se você sente algum descon-

forto durante o seu ciclo, quer deixar de usar os métodos 

sintéticos contraceptivos ou ainda quer aprender mais 

sobre seu corpo, quando ovula, que tratamentos naturais 

podem ajudar no processo de fertilidade, bem como reali-

zar uma fase de transição tranquila e saudável na meno-

pausa, entre em contato conosco. Também indicamos tra-

tamentos naturais e acompanhamos o processo de cura 

de mulheres com diferentes enfermidades como endome-

triose, candidíase, SOP, miomas, vaginose, leucorreias e 

outras, visando o equilíbrio entre o corpo físico/energético 

e as emoções. Os atendimentos e acompanhamentos são 

realizados de forma online (ao menos enquanto durar es-

sa pandemia) por uma terapeuta credenciada na Abrath—

Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos e, com 

formação em Ginecologia Natural, o que inclui conhecer a 

mística das ervas e as medicinas ancestrais em que são 

aplicadas. Se você quer saber mais sobre si e busca um 

tratamento 100% natural que traga uma conexão maior 

consigo mesma, entre em contato conosco. Enquanto du-

rar a pandemia estaremos atendendo com preço promoci-

onal/social de R$ 60,00. Caso tenha alguma dúvida sobre 

o funcionamento dos atendimentos entre em contato co-

nosco pelo whats, teremos muito prazer em atender você 

pelo nº (54) 99154.1840 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 

https://www.instagram.com/geisa.rosa.alves/?hl=pt-br


  

 

Mulher Erveira 
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Sabe aquela espontaneidade de movimentar os ele-

mentos da natureza com amor e a vibração para trans-

formar tudo o que toca em magia!? E nesse movimento 

deixar se levar pela energia positiva, se harmonizando, 

se equilibrando, se curando no prazer desse contato!?  

Nossas ancestrais usavam aventais mágicos, cozinha-

vam e traziam para as mesas a fartura e abundância 

através dos alimentos que serviam não só para o sus-

tento do corpo como cura para a alma e a mente de seu 

povo. Hoje nos movimentamos não só para resgatar a 

magia e este olhar de respeito à terra, mas à compre-

ensão da importância da vida simples. Sem os pesos 

que são tão difíceis de sustentar quando estamos desa-

linhados do nosso natural.  

Ninguém precisa desapegar de seus prazeres, ou de 

seus ideais ou ainda de seus desejos materiais, pelo 

contrário. Esse resgate à simplicidade proporciona a 

possibilidade de enxergar tudo a nossa volta com mais 

amor, com menos pressão, nos oportunizando mais 

alegria e fazendo-nos perceber o quanto somos afortu-

nados.  

É acordar para a gratidão de todas nossas escolhas, 

liberando tudo o que dói, tudo o que atrapalha de verda-

de o nosso caminhar. Experimenta respirar sem a ex-

pectativa ou a cobrança da vitória, sem o apego do pas-

sado que machucou e sem a preocupação do futuro in-

certo. Você encontrará a energia mágica da Paz! 

Hoje mais do que nunca precisamos viver o agora!  

E como está esse momento em sua vida!? Aqui em ca-

sa, na simplicidade do dia a dia, vejo a luz nos olhos de 

minha filha, todas as manhãs, que fortalece a minha 

esperança que dias melhores virão.... ahhh se virão!  

Eu acredito, pois essa luz eu reconheço como amor! 

Te convido a se olhar com menos cobrança, a tentar 

respirar com mais consciência, mais presença e seguir 

mais sua intuição, aquela vontade mais natural que de 

vez em quando deixa passar por achar simples demais.  

Reconheça sua luz junto à natureza, revele-se na sim-

plicidade dos elementos da terra, resgatando sua paz e 

sua tranquilidade para seu bem-estar e equilíbrio da 

sua maneira e no seu tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das 

artes energéticas espirituais. Trabalho com diversas 

práticas energéticas em sincronicidade, com um olhar 

mais carinhoso as questões de relacionamento, com-

portamentos da alma, o feminino e a natureza. Para 

adquirir o livro Mulher Erveira entre no site: 

www.mulhererveiracom.br/shop 

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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Conheça nosso site e veja a variedade de produtos naturais que 

confeccionamos para você! 

 

www.hamadriade.com.br 

Nosso curso: Iniciação ao Sagrado Feminino—MAGIA LUMINAR 

está com as inscrições abertas, confere lá tudo que você pode 

aprender!  

CURSO 

Produtos e Cursos da Hamadríade 

http://www.mulhererveiracom.br/shop
https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/
http://www.hamadriade.com.br/shop
https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso


  

 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes 

sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

SAGRADO FEMININO 

Página 8 

Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, terapeuta de Ginecologia 

Natural, filiada a ABRATH , idealizadora  e facilitadora da  HAMADRÍADE—Sagrado Feminino.  

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

feminino.  Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em 

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

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

acesso a todo o material que disponibilizamos . 

Oferecemos diferentes serviços como análise astrológica, leitura de tarô, atendimentos online de 

Ginecologia Natural, curso presencial de Medicina Ancestral e mais dois cursos online,  O primeiro 

trata da Iniciação ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técni-

cas de Limpezas Uterinas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos são sem-

pre bem vindas, é só entrar em contato conosco.  

Cuidem-se! Protejam as pessoas que amam!   Juntas e mantendo uma sintonia elevada vamos con-

seguir passar por essas grandes mudanças planetárias! 
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Você pode adquirir nossos produtos em Caxias do 

Sul e em Porto Alegre diretamente com nossas re-

vendedoras. Informe-se para ver os locais onde 

pode retirar seus pedidos. 

Para todo o restante do Brasil enviamos os produ-

tos via correio. Para saber mais entre em contato 

conosco ou com nossas revendedoras.  

Caxias do Sul/RS 

Lara—Whats: (54) 99154.1840 

Porto Alegre/ RS 

Kelen Pazini—Whats: (51) 98102.3427 

Ana Clara Alves— Whats: (51) 98515.4718 

 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino
https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay
https://www.youtube.com/hamadriade?sub_confirmation=1

