
  

 

Dezembro fecha o atípico ano de 2020 e 
traz muitas energias. Entra sob a influên-
cia da Lua Cheia em Gêmeos que vem com 
um eclipse lunar penumbral e alguns 
questionamentos, desde a forma como nos 
comunicamos, até a maneira que nossa 
mente racional ajuda ou dificulta a materi-
alização de nossos sonhos e metas. Um 
período interessante de auto avaliação e 
de expansão da consciência, uma vez que 
o Sol está em Sagitário, e o arqueiro que 
representa esse signo, nos convida a pen-
sarmos em que lugar estamos colocando 
nossos sonhos e projetos, o que realmente 
nos faz sentir vivos, alegres e felizes. 
No dia 07 temos a entrada da Lua Min-
guante no signo de Virgem. A fase min-
guante representa o subconsciente e as 
energias emocionais represadas nesse 
lugar de nossa psiquê. Virgem busca anali-
sar e dar sentido e significado a tudo que 
toca, mas o subconsciente é um local es-
tranho à racionalidade analítica desse sig-
no. Ainda assim, podemos observar os 
efeitos do eclipse lunar em nossas emo-
ções e do quanto a nossa mente está en-
volvida nesse processo, o quanto carrega-
mos nossa mente com emoções e as es-
tranhamos por parecem muito dissonante 
daquilo que “pensamos”, julgamos ser.  

Já no dia 14 teremos a entrada da Lua No-
va no signo de Sagitário e essa fase acom-
panha um eclipse solar total visível no sul 
da América do Sul e terá totalidade no Chi-
le e na Argentina. Um eclipse solar é sem-
pre uma oportunidade para percebermos 
como as emoções turvam nosso entendi-
mento do mundo. Ao mesmo tempo, o 
quanto são necessárias e vitais ainda que 
possam representar um impeditivo a ma-
nifestação de nosso Ser interior e daquilo 
que realmente somos. Não podemos negar 
nosso corpo emocional, muito pelo contrá-
rio, devemos conhecê-lo, examinar nossas 
reações diante dos desafios e das dificul-
dades e tentar ampliar a nossa visão de 
mundo o máximo que conseguirmos, para 
que ele seja includente, aberto e arejado. O 
signo de Sagitário, envolvido nesse eclipse 
solar, onde Sol e Lua se encontram con-

juntos, representa essa busca por um sen-
tido e significado para a existência humana 
e a relação que estabelecemos com a na-
tureza, percebendo que somos parte de 
tudo isso. Quando trabalhamos com as 
energias da Cruz Mutável, estamos traba-
lhando dentro do domínio mental e das 
suas diferentes oitavas ou camadas. Em 
Gêmeos temos a mente racional, quase 
infantil, de quem olha o mundo com curio-
sidade e a tudo questiona. Já em Virgem a 
mente analisa, separar tudo que enxerga 
em pedaços, como em um quebra cabeça, 
para depois tentar juntar as partes e criar 
um entendimento. É mais profunda que a 
mente geminiana, ainda que ambos sejam 
regidos pelo mensageiro celeste, Mercúrio, 
representam facetas diferentes de sua 
personalidade. Quando chegamos na men-
te sagitariana, adentramos outros modus 
operandi. Aqui temos a mente imaginativa, 
abstrata e simbólica. É por meio dos sím-
bolos, sonhos e da abstração que o arquei-
ro apreende o mundo, é uma mente mais 
além e intuitiva. Um eclipse solar neste 
signo traz à tona questionamentos dessa 
natureza, onde coletivamente e individual-
mente podemos perceber, sentir e enten-
der os acontecimentos sem necessaria-
mente precisarmos das palavras, mas ao 
mesmo tempo, evidencia a falta de sentido 
e significado que vivemos enquanto coleti-
vidade e o quanto deixamos que as rea-
ções emocionais guiem nossas ações.  
No dia 21, temos a entrada da Lua Crescen-
te no signo de Áries, quando trocamos as 
energias da mente pela ação, pela ativida-
de e iniciativa. Nesta data teremos outros 
acontecimentos, como o Solstício de Verão 
para o Hemisfério Sul e de Inverno para o 
Hemisfério Norte, assim como teremos a 
maior visibilidade da conjunção Júpiter e 
Saturno no céu, mas sobre isso, leia o arti-
go deste Informativo. A Lua crescente ex-
pande o fogo ariano e traz muita energia e 
dinamismo, onde pode-se gerar novos pro-
jetos e dar andamento a algo que tenha-
mos começado na fase nova. 
Encerramos o ano com a Lua Cheia em 
Câncer que entra no dia 30, marcando a 
primeira lunação do novo período que se 
avizinha, quando a Lua está plena e em seu 
domicílio. Evidencia a importância do femi-
nino, dos cuidados e proteção, em contra-
posição e complementaridade ao comando 
e atividade social de Capricórnio. Precisa-
mos nos nutrir, nos amar e cuidar uns dos 
outros, para que o coletivo seja mais sau-
dável e pleno. Boas luas e Feliz 2021! 
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O ano termina trazendo um fenômeno raro - a visibili-
dade da conjunção Júpiter e Saturno a partir do dia 
16/12. Porém, é preciso salientar que esses planetas 
estiveram em conjunção o ano todo, a partir do final 
do mês de Janeiro. Junto com eles Plutão seguiu e 
segue conjunto, trazendo a energia de transformação 
e de transmutação do que chamamos de “carma pla-
netário”. 
 
Júpiter e Saturno representam os dois pratos da ba-
lança, onde são medidos darma e carma, individual e 
coletivo. Representam o limiar, o limite entre os pla-
netas pessoais - Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte - 
e os planetas transpessoais - Urano, Netuno e Plu-
tão.  
 
Saturno o planeta do Carma há dois anos vinha anun-
ciando um momento de transição e de mudança, 
acompanhado por Plutão. Assistimos conflitos no 
campo de comando político e social, representado 
pelo signo onde todos eles se encontram - Capricór-
nio. O caduco e o velho emergiram, dando visibilidade 
à ideias retrógradas e medievalistas -  Saturno em 
Capricórnio - justamente para que pudessem e pos-
sam ser transmutadas e transformadas por Plutão, 
igualmente em Capricórnio.  
 
Júpiter é o maior planeta do sistema solar, e ainda 
que esteja associado ao darma, é a sua capacidade de 
expandir tudo o que toca que mais marca a sua pas-
sagem pelo signo de Capricórnio. Quando ele se apro-
ximou da dupla Saturno/Plutão expandiu o processo 
de carma e transmutação na pandemia que assolou o 
ano de 2020. 
 
Entendendo que 2020 por ter dois números repetidos, 
já marca esse processo de “pesagem” da balança, 
sendo um ano de colheita e de acerto de contas cole-
tivas e individuais. As dívidas da humanidade com o 
planeta e, consequentemente, à natureza que o com-
porta e o compõe são astronômicas e foi possível, a 
partir do isolamento social, perceber que essa natu-
reza se refaz sem a presença nociva humana.  
 
Terminaremos o ano com os dois astros - Júpiter e 
Saturno - conjuntos no signo de Aquário, a 0º31’ para 
ser mais exata e ainda permanecerão conjuntos e 
ligados à Plutão em Capricórnio até o mês de feverei-
ro 2021, quando teremos no dia 11 um grande stellium, 
um alinhamento entre 6 planetas. Daí por diante eles 
começam a se separar, e Júpiter segue mais rápido 
seu caminho ao redor do Sol. 
 
É possível que haja finalmente uma vacina capaz de 
nos imunizar e tornar as nossas vidas um pouco mais 

próximas do normal até março de 2021. Porém, o que 
eles realmente os planetas estão querendo nos dizer 
é que a vida nunca mais será como antes. O ano de 
2020 marcou uma nova fase planetária, um novo mo-
mento histórico e durante os próximos anos, estare-
mos vivenciando os desdobramentos de tudo que foi 
colocado em movimento neste 2020, e que por hora, 
nos foge a visão.  
 
É significativo que esse aparecimento no céu de Júpi-
ter e Saturno se dê justamente no signo de Aquário, 
marcando a passagem dessas energias carma/darma 
para o processo da Nova Era. Não podemos esquecer 
de Plutão, que seguirá firme e forte em Capricórnio, 
trazendo as mudanças, transformações e transmuta-
ções necessárias, para que o novo possa ser parido e 
trazido à luz de uma consciência mais ampla, humana 
e coletiva, como assim exige Aquário e seu regente 
Urano.  
 
A partir de fevereiro, Júpiter assume a frente, expan-
dindo e fazendo vibrar tudo que estiver ao seu alcan-
ce, seguido por Saturno que cobra seu preço, a res-
ponsabilidade e a ação integrada aos ideais coletivos, 
e logo atrás, varrendo tudo, transmutando e tirando do 
caminho o que não serve a Nova Ordem, vem Plutão. 
 
No dia 21, teremos a maior visibilidade dos planetas 
Júpiter e Saturno no céu noturno, além da entrada da 
Lua Crescente em Áries e o Solstício de Verão. Muitas 
coisas podem emergir a partir desta data. O Solstício 
marca o dia mais longo do ano para o Hemisfério Sul e 
a noite mais longa do ano para o Hemisfério Norte. 
São momentos de desequilíbrio entre as polaridades 
Sol/ Lua - Luz/Sombra. A partir deste dia é importante 
mantermos um contato maior com a natureza e nos 
centrarmos com ideias positivas e de entendimento 
para com o outro e tudo que nos rodeia.  
 
Em 2021 talvez tenhamos um ar menos contaminado 
para respirar, talvez!  Mas sobre isso, conversamos 
mês que vem! Para saber mais sobre as Luas do mês 
e o alinhamento Júpiter/Saturno veja os vídeos do 
nosso canal do Youtube. Uma feliz passagem de Ano 
Novo.  

O alinhamento Júpiter/Saturno 

https://www.youtube.com/hamadriade?sub_confirmation=1
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Dicas Ginecologia Natural 
Afinal o que é a Ginecologia Natural? Qual o papel de 

uma terapeuta em Ginecologia Natural? Você já se fez 

algumas dessas perguntas? 

A Ginecologia Natural além de objetivar tratar a mu-

lher e a seu ventre de forma holística, ou seja, como 

um todo, observando o conjunto de informa-

ções/sintomas que emanam desde o mental, emocio-

nal, energético e físico é um estilo de vida e porque 

não, uma filosofia, um modo de viver e de se relacionar 

com o corpo de maneira mais natural e integrada. 

A Mulher que deseja despertar para o Sagrado de si, 

para o Sagrado que habita o feminino, deve começar 

este processo voltando pra dentro de si mesma. Per-

cebendo a sua ciclicidade, as ligações existentes entre 

ela, seu ventre, o pulsar da Terra, o brilho, intensidade 

e fases da Lua, assim como a mudança das 4 estações, 

a partir da dança ritmada da Terra ao redor do Sol. 

Reaprender a ser mulher e despertar esse sentir faz 

parte do caminho do Sagrado Feminino e a Ginecologia 

Natural é uma das principais ferramentas para auxiliar 

as mulheres a tomarem posse de suas vidas e de seu 

corpo. A partir dessa ferramenta aprende a interpretar 

as mensagens que seu corpo envia mensalmente e vai, 

aos poucos, se tornando mais próxima da natureza, 

resgatando todo um conhecimento natural que foi sen-

do deixado de lado por uma sociedade industrial, patri-

arcal e capitalista. 

Existe uma magia ancestral oculta na medicina das 

plantas, no ouvir e se conectar a tudo que é vivo, utili-

zando os rezos, a energia das ervas e a conexão ener-

gética para curar todos os tipos de males, da mente ao 

corpo físico.  

As sacerdotisas andinas ensinam que todo o processo 

de cura só é possível a partir da tomada de consciência 

dos padrões que nos adoecem e que estão em nossos 

pensamentos e sentimentos, obstruindo o fluxo de 

energia e causando as doenças no corpo físico. Assim, 

toda doença é a materialização de alguma disfunção 

nas camadas anteriores.  

A medicina ancestral com suas diferentes técnicas 

utilizadas na Ginecologia Natural são ferramentas que, 

ao mesmo tempo que trazem os elementos necessá-

rios para equilibrar as energias e o corpo físico, facili-

tam a abertura da consciência para que a cura ocorra 

em sua totalidade.  

Dentre as diferentes formas de trabalharmos com a 

Medicina Ancestral a “Vaporização Uterina” é uma das 

principais, é aquela que nos conduz a virar a chave, a 

mudar a frequência em que estamos vibrando, atuando 

diretamente nas memórias uterinas e nos padrões vin-

culados a memória ancestral, que podem representar 

impedimentos à realização pessoal. De igual maneira, 

a vaporização também atua nas memórias atuais, nos 

traumas de abusos, nas relações com outras pessoas 

e nas trocas energéticas sexuais. Tudo isso pode ser 

trabalhado a partir dessa linda ferramenta que é a va-

porização. 

A terapeuta em Ginecologia Natural serve de suporte e 

apoio às mulheres que querem voltar pra casa e não 

sabem muito bem por onde começar. Ou, quando exis-

tem doenças manifestadas no corpo físico das mais 

diversas, inclusive àquelas para as quais a única solu-

ção indicada pela medicina tradicional é a histerecto-

mia ou a supressão de ciclicidade.   

Na Ginecologia Natural usamos diferentes técnicas de 

Medicina Ancestral para auxiliar a mulheres que nos 

procuram a encontrar suas respostas, seu eixo e sua 

saúde em todos os sentidos. Assim, preparamos medi-

cinas, indicamos tratamentos e acompanhamos bem 

de pertinho, com muito amor, acolhimento e aceitação 

o processo de desabrochar de nossas irmãs. 

E aí? Vamos voltar pra casa?  

Para terminarmos bem o ano de 2020, que tal fazer 

uma vaporização com Camomila, Calêndula e Anis Es-

trelado? A Camomila trabalha nosso ligação com as 

mães, o maternal e nossa linhagem ancestral, atuando 

na liberação das mágoas e raivas, aquecendo o corpo e 

trazendo um aconchego de vó. Já a Calêndula libera a 

força criativa, gerando um sentimentos de pertenci-

mento e de vínculo com tudo que existe. E o Anis Es-

trelado completa esse blend de ervas fazendo a liga-

ção com as realidades espirituais superiores abrindo 

os caminhos e gerando a tranquilidade e confiança na 

vida.  

Experimenta e depois nos conte os resultados!  
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Carta de uma filho. 

Mamãe, ame meu pai em mim! Eu não posso escolher 

entre vocês! 

Querida mamãe, vovó, vovô, professor ou quem cuida 

de mim: 

Toda vez que escuto ou sinto você dizendo (pensando 

ou sentindo) palavras rudes em relação ao papai, me-

tade de mim se fere. E a dor é tão imensa que vou en-

contrar uma maneira de me punir, afinal existe uma 

parte minha que não é nada boa, como você mesmo 

diz. Talvez comendo muito, talvez não comendo. Talvez 

roendo as unhas. Talvez dormindo mal. Talvez não con-

fiando em ninguém. Talvez manifestando medos. Talvez 

sendo agressivo. Talvez sendo chorão. Talvez manifes-

tando alergias, inflamações... indo mal na escola. Essas 

são apenas mensagens de dor. De alguém que pede 

para ser amado do jeito que é. 

Eu sou 50% cada um de vocês: papai e mamãe. Por fa-

vor, mamãe ame meu pai em mim, eu não posso esco-

lher entre vocês. Os dois estão em mim. Minha existên-

cia se deu nessa união. Se alegre comigo do jeito que 

sou. 

Para o meu bem-estar e o bem-estar de todos! 

 

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 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 
O atendimento individual tem como objetivo a orienta-

ção para questões relacionadas ao ventre e corpo da 

mulher. São diferentes medicinas aplicadas a saúde 

física, energética e emocional feminina. Se você sente 

algum desconforto 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 realizar uma fase de transição 

tranquila e saudável na menopausa, entre em contato 

conosco. Também indicamos tratamentos naturais e 

acompanhamos o processo de cura de mulheres com 

diferentes enfermidades como endometriose, candidía-

se, SOP, miomas, vaginose, leucorreias e outras, visan-

do o equilíbrio entre o corpo físico/energético e as 

emoções. Os atendimentos e acompanhamentos são 

realizados de forma online (ao menos enquanto durar 

essa pandemia) por uma terapeuta credenciada na 

Abrath—Associação Brasileira de Terapeutas Holísti-

cos e, com formação em Ginecologia Natural, o que 

inclui conhecer a mística das ervas e as medicinas an-

cestrais 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 durar a pandemia estaremos atendendo com 

preço promocional/social de R$ 60,00. Caso tenha al-

guma dúvida sobre o funcionamento dos atendimentos 

entre em contato conosco pelo whats, teremos muito 

prazer em atender você pelo nº (54) 99154.1840 

 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Todo excesso, sinaliza uma carência. Somos uma vitri-
ne, nosso vocabulário, nossa forma de ser no mundo, 
como nos vestimos e como respondemos a uma publi-
cação. 

Tudo isso é responsável pela construção de uma ima-
gem que nos traz muitas satisfações sustentar.  

Estamos em um grande espetáculo, como se cada pes-
soa vivesse um show diferente, ou igual, com plateias 
que reagem às publicações, concordam  ou discordam, 
curtem e assim vai. 

A espetacularização da vida nos trouxe à falsa sensa-
ção que nossa vida é realmente importante para o ou-
tro, o super investimento narcísico de nossa própria 
imagem. Somos assim,  não foi a internet que fez isso 
conosco, ela só reforçou algo inerente à vida humana.  

Uma criança, quando jogo videogame com adultos pró-
ximos a ela, está  mais interessada em como os adul-
tos irão olhar para ela enquanto joga. 

Ela está seduzida pelo poder de atrair o olhar dos adul-
tos. mostrando como sabe usar sua habilidade e estra-
tégias enquanto jogador. 

É assim que a criança vai construindo sua noção de eu, 
ou “ego”. 

Assim acontece quando nos expomos,  hoje em dia, nas 
redes sociais. 

Queremos nos mostrar, queremos ser vistos com al-
guém em evidência. 

Somos seduzidos pela ideia de que o outro está nos 
desejando, desejando estar no lugar em que estamos, 

desejamos o desejo desse outro. 

É preciso atentar para as nossas exposições, tratar os 
nosso vazios. 

Talvez a questão toda seja nos perguntarmos qual o 
limite entre o que somos na vida real e, na vida com-
partilhada nas redes sociais, ou melhor, será que ainda 
existe essa diferença? 

Faz sentido para você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 todo ano, dezembro é a época de correria, mas a 

época também das reflexões sobre o Chegamos ao fim 

do ano de 2020, o ano atípico, o ano de muitas transfor-

mações e mudanças necessárias. 

Há os que escolheram se adaptar à nova rotina e criar 

novos modos de criar bons hábitos e se reinventaram 

superando as expectativas. 

Há o grupo que utilizou ainda mais a desculpa do isola-

mento para cair na farra e se desregular com a ali-

mentação e falta de exercícios. 

Acredite, esse ano atípico não será para sempre. Vol-

taremos daqui há um tempo a andarmos mais livres e 

sem desculpas. E ai? como vai ser? o que irá então te 

impedir de cuidar da saúde ? Sim, comer corretamente 

e manter uma vida ativa é primordial.  

ano que está no chegando ao fim. 

Aos que pensem: Porque não emagreci? Porque não 

iniciei com a atividade física? Agora não dá mais tempo 

... 

Aos que pensem: ainda bem que lá no início cuidei da 

alimentação,  baixei (mantive) meu peso ideal, meus 

exames deram ótimos, me sinto mais disposta e forte 

porque exercícios viraram rotina e estou mais feliz! 

Sem julgamentos, sem cobranças, mas não existe tem-

po. Existe "começar". 

Seja qual foi o seu motivo, repense e veja o que ganhou 

e o que perdeu.  

Faço seu projeto dentro das suas possibilidades e siga 

em frente. 

Seguimos dentro de uma pandemia, mas já percebe-

mos que é possível cuidar de si mesma. 

Procure uma nutricionista que monte um plano alimen-

tar dentro da sua realidade e objetivo, ou seja, nada de 

dietas prontas. Reeducação alimentar é feita com pro-

jeto, cuidando da saúde e exclusivamente para você. 

Existem inúmeros esportes para praticar! Escolha um! 

Procure um Educador Físico para lhe auxiliar ou uma 

academia que priorize um treino que respeite suas li-

mitações, seus objetivos e que disponha do que você 

gosta de praticar. 

Tenho certeza que você deve ter refletido muito sobre 

o que passamos durante esse ano e que sim, a saúde 

(física, emocional e espiritual) foi o quesito que mais de 

destacou. Cada um com seus valores, mas temos que 

concordar que sem ela, nada é possível. 

Então, que 2021 seja uma ano transformador, seja um 

ano de conquistas pessoais e objetivos alcançados. 

Esse ano não pude ter aquele gostinho de passar por 

uma conquista no esporte, mas eu recebi tudo que in-

vesti quando tomei a decisão de me alimentar melhor e 

praticar exercícios regularmente. Quando precisei, 

meu corpo que estava saudável, segurou firme e fez eu 

estar aqui podendo relatar tudo isso! 

Inicie seu ano mágico, o ano da sua transformação. 

Imagine-se lá conquistando tudo que precisa e sonha! 

Se puder, comece já! Plante a sementinha da vida sau-

dável agora. Entre confiante neste Ano Novo. 

Foi maravilhoso dividir esses momentos com vocês e 

espero que tenhamos muitas conquistas!  

Feliz ano novo! Feliz novas possibilidades! Saúde, saú-

de e saúde!!! 

Beijos com muito carinho á todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: Geisa  

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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Mulher Erveira 
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Livro Mulher Erveira – magia das ervas e os 

quatro elementos, por Denisse Medeiros – 

Pré-venda!  

Todos nós temos uma receita mágica, um chazinho que 

ameniza dor de cabeça, dor de barriga, mal-estar ou 

tristeza de alma. Tudo o que vivemos e aprendemos 

aqui, neste instante, servirá em algum momento para 

outro alguém na espiral do tempo. Um dia estarei sen-

tada aprendendo, no outro de pé ensinando e em círculo 

estarei honrando todo esse conhecimento ancestral em 

eterno movimento. E tudo o que passamos nesse cami-

nho, todas as lutas, todas as emoções sentidas, todas 

as vitórias, todos os erros e acertos tornarão nossa 

jornada cada vez mais rica e poderosa.  

Nosso conhecimento está enraizado em nosso DNA, 

fruto das vivências, angústias e alegrias de nossas an-

cestrais, que carregavam o dom de auxiliar seus entes 

queridos pelo amor junto das ervas, reunidas em volta 

do fogo de suas panelas, observando o movimento dos 

astros e da natureza. Imagine-se utilizando de recursos 

energéticos simples e naturais que possuímos a nossa 

disposição, dentro de casa para potencializar a nossa 

vibração, a de nosso lar, nosso trabalho, junto de nos-

sas atividades diárias.  

Um convite que nos possibilita revelar a magia que 

existe dentro de cada um de nós, trazendo técnicas ri-

tualísticas ancestrais de cuidado, amparo e proteção de 

nossa energia. Voltado a qualquer pessoa que queira 

expandir seu autoconhecimento e suas percepções em 

relação aos quatro elementos e a natureza resgatando 

sua sabedoria sobre a magia das ervas, frutas e flores 

no reconhecimento e na percepção mais consciente dos 

aromas, imagens, sons, texturas e demais sentidos jun-

to a vibração natural do nosso meio.  

Denisse Medeiros 

Mãe e admiradora das artes energéticas e espirituais. 

Formada em Comunicação Social - Relações Públicas. 

Jardineira e eterna aprendiz deste Universo. Atua como 

Terapeuta Holística, voltada as questões de relaciona-

mento, o comportamento da alma, o feminino e a natu-

reza. Criadora e facilitadora do Curso/Vivência Mulher 

Erveira –magia das ervas e os quatro elementos. 

Até o dia 15/12 estaremos na pré-venda com muitos 

brindes a quem se antecipar e garantir seu livro. Aces-

sa o site: www.mulhererveira.com.br/shop o frete será  

pelos correios. E a emissão dos livros acontecerá após 

seu lançamento na segunda quinzena de Dezembro. 

 

Seja bem-vinda a este meu mundo de cheiro  

verde e magia!  

Para ficar por dentro das atividades e agenda siga nas 

redes sociais ou entre em contato pelo 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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Produtos Hamadríade 
Os produtos da Hamadríade são confeccionados de forma artesanal, usando elementos naturais e que não agri-

dem a natureza. Além de naturais são terapêuticos, cheirosos e feitos com muito amor e entrega, para que você 

tenha uma experiência única ao utilizar qualquer um dos nossos produtos.  

Que tal presentear a quem você ama montando um Kit com os produtos Hamadríade? 

Deixamos aqui algumas sugestões, lembrando que você pode misturar os produtos da forma que achar           

mais adequada!  

KIT DE LIMPEZA 

Que tal terminar 2020 descarregando as energias de-

sagregadoras e estagnadas do seu corpo físico, ener-

gético, emocional e mental?  

Você pode montar um kit com os seguintes elementos: 

- Sabonete de Limpeza—100g  - R$ 10,00 

Aromas: Arruda com Sais ou Sete Ervas 

Você pode escolher a embalagem: plástica ou papel 

manteiga 

- Banho de Limpeza—50g—R$8,00 

Rende dois banhos—contém blend de ervas específicas 

para limpeza e descarrego. 

- Defumação para casa—50g—R$ 8,00 

Bland de ervas com resina de incenso e mirra para 

limpar energeticamente a aura das casa e das pessoas. 

- Sais para Limpeza para Banhos e/ou Escalda pés—

50g—R$ 8,00 

Contém sal grosso, magnésio, óleo essencial e tintura 

de arruda ou sete ervas—você escolhe entre um ou 

outro aroma e princípio ativo.  

 

KIT DE ENERGIZAÇÃO 

Depois de uma boa limpeza é preciso direcionar as 

energias para aquilo que precisamos e desejamos. 

Você pode montar um Kit com os seguintes elementos: 

- Sabonete de energização—100g—10,00 

Aromas: Rosas—c/ pétalas de rosas secas ou Erva Do-

ce com flores de Camomila. 

Você também pode escolher entre a embalagem plásti-

ca ou em papel manteiga 

Banho de energização—50g—R$ 8,00 

Rende dois banhos—contém blend de ervas específicas 

para energização e atração de prosperidade e amor 

Sais de energização—para Banhos e/ou Escalda pés—

50g—R$ 8,00 

Contém Sal Grosso, magnésio, óleo essencial e tintura 

de Rosas ou Erva Doce—Você escolhe entre um ou ou-

tro aroma e princípio ativo. 

Óleo de Rosas—10ml—R$ 8,00 

Esse óleo é utilizado para acalmar, centrar e ativar o 

amor e o centro cardíaco, Deve ser passado nos pulsos 

e entre os seios.  

Página 8 



  

 

Linha Medicina Ancestral —Hamadríade 
Além dos produtos artesanais e terapêuticos elaborados pela Hamadríade, possuímos uma linha inteira voltada 

a saúde da Mulher e de seus familiares. São medicinas vinculadas as indicações terapêuticas da Ginecologia Na-

tural, para manutenção da saúde e de uma condição energética e imunológica alta e ativa. São medicinas especí-

ficas ou mais abrangentes dependendo das ervas e de seus usos.  

Dá uma conferida e veja do que você está precisando! 

Sabonete ÍNTIMUS—80g—R$ 10,00 

Indicado como auxiliar no tratamento de candidíase, 

vaginose, coceiras e corrimentos. Deve ser usado so-

mente enquanto tiver os sintomas. Contém glicerina e 

extrato glicólico de barbatimão, aloe vera e calêndula.  

Tinturas —30ml—R$ 15,00 

*Abençoando a Menopausa: indicado para quem está 

entrando ou já está na menopausa. Ajuda na regulari-

zação dos hormônios, diminuindo os sintomas de foga-

chos (calorões), secura vaginal e baixa libido. Contém: 

Damiana, Sálvia, folha de Amora e álcool de cereais. 

*Tonificante Uterino: este tônico é um regulador mens-

trual, um carinho para seu útero, equilibrando os hor-

mônios tornando seu ciclo mais fluído e suave. Auxilia 

no fortalecimento da saúde uterina e na reconexão com 

o feminino. Contém: folha de Amora, Artemísia e álcool 

de cereais.  

*Tônico para alegria e disposição: indicado para pesso-

as que sofrem de ansiedade, insônia e depressão. Este 

tônico regula o sono colocando a mente e os sentimen-

tos no tempo presente, equilibrando os hormônios da 

alegria e felicidade. Contém: Valeriana, Mulungu e álco-

ol de cereais. 

*Tônico imunoestimulante: ajuda a manter a imunidade 

alta do organismo contra agentes infeciosos ou tóxicos, 

gerando mais energia e disposição. Contém: Dente de 

leão, Uxi Amarelo, Equinácea e álcool de cereais. 

*Curando o Feminino: Essa medicina atua como um 

tratamento muito eficaz nos casos de endometriose, 

adenomiose, SOP - síndrome dos ovários policísticos e 

miomas uterinos. Contém: Uxi Amarelo, Unha de Gato, 

Tanchagem e álcool de cereais.  

*Curando o Útero — esta medicina atua intensamente 

em todas as doenças relacionadas ao útero, como en-

dometriose, adenomiose e miomas. É uma medicina 

muito eficaz e pode ser um complemento ao tratamen-

to “Curando o Feminino”.  Contém: Erva de Macaé, erva 

de São João e álcool de cereais.  

Água Florida—60ml—R$ 15,00 

Existem diferentes fórmulas de preparo de uma água 

florida. Normalmente são utilizadas em cerimônias xa-

mânicas e muito relacionadas as medicinas andinas. É 

muito indicado para acalmar a mente, pensamentos 

turbulentos e obsessivos e relaxamento em geral. Feito 

de forma totalmente artesanal e natural, ajuda a trazer 

a pessoa para o agora.  

 

Blend de Ervas para Vaporização—50g—R$ 10,00 

Os blends misturam ervas e especiarias indicadas aos 

mais diferentes sintomas/doenças e utilizados na Va-

porização Uterina, seguindo os preceitos da Ginecolo-

gia Natural. Escolha o seu de acordo com o objetivo da 

vaporização: 

*Magia Ancestral—conexão com a linhagem feminina e 

as mulheres de poder 

*Limpeza de memórias de abuso, 

*Limpeza de memórias de escassez; 

*Limpeza de memórias uterinas—trabalhando diferen-

tes aspectos ao mesmo tempo; 

*Limpeza de memórias de abandono e rejeição; 

*Conexão do feminino com o Sagrado Masculino—

estabelecendo a cura e limpeza de memórias negativas 

com relação ao masculino. 
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Geoterapia  

A Geoterapia trata dos efeitos terapêuticos presentes no solo, mais especi-

ficamente aqueles que possuem propriedades curativas, como os diferentes 

tipos de argilas, que são extremamente benéficas a nossa saúde. As argilas 

podem ser utilizadas de várias formas, como por exemplo: máscaras faciais 

e cataplasmas quentes ou frios. 

Modo de preparar: Acrescenta-se à argila um pouco de água para criar uma 

pasta que pode ser passada no rosto, nos seios, no ventre ou canal vaginal, 

dependendo da necessidade e das propriedades de cada tipo de argila. Tam-

bém pode-se acrescentar os benefícios da fitoterapia e aromaterapia às 

argilas, potencializando sua ação.  

Cosméticos Naturais— Hamadríade 

Máscaras faciais e corporais de argila e  

ervas—60g—R$ 15,00 

*Argila Branca com Chá Verde 

É CICATRIZANTE, AJUDA A REDUZIR OS PROCESSOS 

INFLAMATÓRIOS. RECOMENDADA PARA USO DIÁRIO. É 

indicada à todos os tipos de pele, principalmente para peles 

mistas, pois equilibra o seu pH, retira o excesso de oleosida-

de sem ressecar e nas peles secas e delicadas, hidrata e 

tonifica. Como clareador da pele pode ser usada naquelas 

partes do corpo em que a pele fica mais escura com o passar 

do tempo. A aplicação de cataplasmas quentes no ventre aju-

da a prevenir e aliviar cólicas e nas mamas ajudam a diminuir 

dores e inchaços comuns no período pré-menstrual. 

*Argila Rosa e Camomila  

A ARGILA ROSA É RICA EM FERRO. INDICADA PARA 

PELES SENSÍVEIS E DELICADAS. É CICATRIZANTE E 

SUAVIZANTE. É indicada para as peles sensíveis e delica-

das. Ao mesmo tempo em que absorve as toxinas e o excesso 

de oleosidade, fornece os minerais necessários para devolver 

o viço e o brilho natural da pele e cabelos, tornando-os sedo-

sos e macios. 

*Argila Vermelha e Hortelã  

CONTRIBUI PARA RENOVAÇÃO CELULAR, AUMENTA A 

ELASTICIDADE E A MICROCIRCULAÇÃO. INDICADA PA-

RA TODOS TIPOS DE PELE. Sua principal característica é 

ser extremamente suave, deixando a pele revitalizada, com 

viço e luminosidade, sem oleosidade e macia. É indispensável 

para o antienvelhecimento, pois contribui para intensificar a 

renovação celular das camadas superficiais da pele, aumen-

tar a elasticidade da pele e a microcirculação, sendo energi-

zante e suavizante. Seu diferencial em relação as demais 

argilas é que trata e evita linhas de expressão, sendo muito 

indicada para peles envelhecidas.  

*Argila Amarela e Camomila  

TEM AÇÃO REJUVENESCEDORA. RECOMENDADA PARA 

TRATAMENTO DE PELES SECAS E ENVELHECIDAS. ES-

TIMULA O COLÁGENO E REDUZ AS RUGAS. A constitui-

ção da argila amarela contribui para a restauração dos teci-

dos cutâneos e age como desintoxicante, adstringente e puri-

ficante, tratando inflamações e irritações da pele. Sua ação 

cicatrizante, inibe a proliferação de bactérias no tecido cutâ-

neo, prevenindo e tratando espinhas e ferimentos. Com sua 

propriedade hidratante, a argila amarela é apropriada para a 

hidratação, nutrição e tonificação da pele, dando-lhe mais 

elasticidade e, também, quando aplicada no corpo, proporcio-

na sensação de bem-estar e relaxamento. 

*Argila Verde e Erva Cidreira 

COMBATE EDEMAS, É ANALGÉSICA, CICATRIZANTE E 

ANTI-INFLAMATÓRIA. INDICADA PARA PELES OLEO-

SAS. Para peles que possuem oleosidade acima do normal 

suas propriedades purificantes, enxugam o excesso de óleo 

das glândulas sebáceas produzindo uma aparência saudável, 

o chamado efeito matificante, oposto do aspecto brilhoso. 

Como ela previne a acne, também evita manchas no rosto, 

mas é preciso usar a máscara facial de forma regrada, ou 

seja, uma vez por semana. Também ajuda a desintoxicar a 

pele, e por sua ação anti-oleosidade diminui os poros dilata-

dos.  

*Argila Cinza e Chá Verde 

É UMA ARGILA RARA. COMBATE ESPINHAS , CRAVOS E 

É UM EXCELENTE ESFOLIANTE. INDICADA PARA PELES 

OLEOSAS E COM MANCHAS. É antioxidante natural, retar-

dando o envelhecimento da pele. Regula a seborreia capilar, 

absorve a irradiação solar, é clareadora de manchas e pode 

ajudar na redução do peso e medidas, quando aplicada no 

corpo. 

*Lama Vulcânica (Argila Preta) e Camomila. 

É ADSTRINGENTE, COMBATE A FLACIDEZ E AUMENTA 

A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. É indicada à todos os tipos 

de pele, sendo muito benéfica para peles envelhecidas. É 

muito utilizada para a desintoxicação da pele, tendo ação an-

ti-inflamatória, anti-artrósica, absorvente e anti-stress. Pode 

ser usada para cosmética e tratamentos de doenças. Regula 

a oleosidade da pele sem deixá-la seca. É um excelente 

agente rejuvenescedor. 
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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, 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

