
Este mês começa sob a influência da 
segunda Lua Nova de Agosto, a Lua 
Violeta e um Stellium entre os lumi-
nares - Sol e Lua com os planetas 
Mercúrio, Vênus e Marte, todos no 
signo de Virgem. Essas energias de 
transformação e transmutação irão 
permear toda a Lunação de Setembro.  

A Lua Cheia entra dia 14/09, e vai se 
opor ao stellium em Virgem, movi-
mentando as energias desses plane-
tas. A Lua Cheia no signo de Peixes 
oferece um contraponto ao raciona-
lismo de Virgem, sendo uma Lua que 
amplia a sensibilidade e o idealismo, 
favorecendo a intuição e a conexão 
com os planos mais sutis, é quando a 
criatividade mediúnica e mística tor-
na-se mais proeminente, quando as 
pessoas se inspiram observando o 
pôr do sol, tomando um banho de Lua 
ou simplesmente admirando a natu-
reza. A Matriarca dessa Lunação é 
“aquela que ensina como viver a ver-
dade”, é denominada como a “Mulher 
do Sol Poente” sendo a guardiã dos 
sonhos e projetos futuros. Nesta Lua 
devemos identificar, nutrir e manifes-
tar as sementes de nossos sonhos, 

buscando uma conexão com a essên-
cia espiritual e individual de cada um 
que irá dar sustentação à esses pro-
jetos, assim como poderá, por meio 
da sintonia interior orientar a materi-
alização desses sonhos.  

Já a Lua Nova entra apenas no final do 
mês, no dia 28, estará conjunta ao Sol 
e a Marte no signo de Libra, onde de-
ve-se buscar o equilíbrio entre nossa 
ação no mundo e o que construímos 
ou deixamos nos outros. Libra é a Lua 
da conciliação e do equilíbrio, favore-
ce a dedicação nos relacionamentos, 
harmonia e diplomacia, buscando a 
integração e harmonização dos opos-
tos, em si mesmo e no seu mundo. O 
objetivo da Lua Nova nesse signo é 
refletir e definir os aspectos da vida 
que necessitam ser curados, descar-
tados e até mesmo nutridos em todos 
os níveis de ser, físico, energético, 
emocional, mental e espiritual. Nessa 
Lunação devemos aprender a lidar 
com os ciclos da vida entendendo que 
não existe um fim absoluto, da mesma 
forma que nada dura para sempre, 
pois tudo está em eterno movimento e 
mutação. 
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Sol em Leão 

No dia 23 de Setembro o Sol entra no signo de Libra e temos também o equinócio 
da Primavera, dia de equilíbrio no planeta em que a duração do dia/luz é igual a 
duração da noite/trevas. Equilíbrio é a palavra chave para librianos e librianas, 
que precisam primeiramente estabelecer a harmonia internamente para depois 
ser um agente dessa mesma energia no mundo de fora. O equilíbrio dos opostos, 
Libra e Áries, representa a “vontade dos outros verso a minha vontade”, as 
“necessidades emocionais dos outros verso a minha necessidade”... A questão é 
tentar harmonizar os interesses, saber que um depende e interfere no outro. 
Normalmente os librianos e librianas possuem uma grande beleza física, cha-
mando a atenção para si pela maneira como se conduzem, geralmente com gra-
ça e elegância. Possuem, ou devem desenvolver, habilidades diplomáticas, de 
agregação e coesão entre as pessoas, mas quando delegam essa habilidade pa-
ra os outros acabam se ressentindo e se isolando, colocando-se como vítimas do 
mundo e das circunstâncias. Já, quando assumem seu papel, brilham como seu 
planeta regente, usando o cinturão de Vênus para encantar e transformar as 
pessoas ao seu redor.  
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Quando falamos em LUMINAR estamos nos refe-

rindo a magia dos chamados luminares na astro-

logia, o Sol e a Lua. O Sol representa a luz, o calor, 

a consciência em seus diferentes níveis, como a 

individual, planetária, solar (referindo-se ao sis-

tema solar como um todo) e cósmico, ultrapas-

sando as barreiras de nossa galáxia. Já a Lua re-

presenta nosso corpo emocional, nossas emo-

ções, o passado, as marcas que trazemos com re-

lação a nossa ancestralidade e às vidas passadas. 

Todas as mulheres são naturalmente lunares, em 

função da ligação existente entre seus ciclos pes-

soais e os ciclos da Lua, sendo que o desenvolvi-

mento interno deve necessariamente conduzi-las 

a construção de corpos solares, de consciência e 

de Luz.  

Não devemos interpretar o corpo emocional lunar 

como negativo ou menor, porque não é, existe um 

tipo de inteligência que é emocional e que qualifica 

as mulheres a melhor se relacionar com o mundo 

e todas as suas realidades de forma mais harmô-

nica e integrada.  

A construção dos corpos solares não se dá de for-

ma espontânea ainda que seja natural, pois é o ca-

minho, a trilha à qual todo desenvolvimento inter-

no deve conduzir. Pois, na medida em que vamos 

ampliando nossa consciência, vamos removendo 

os véus de Maya – deusa indiana da ilusão que re-

ge o mundo material - e, vamos percebendo a es-

sência de tudo que existe. 

As curandeiras andinas afirmam que todo o pro-

cesso de cura, a utilização das ervas com suas di-

ferentes técnicas são apenas ferramentas, pois o 

que realmente realiza a cura é a aquisição de 

consciência. Ao entendermos que toda doença é 

fruto de um desequilíbrio energético, causado por 

traumas e/ou dificuldades emocionais, a cura es-

taria tanto no tratamento tópico, ou seja, que atua 

diretamente na doença, quanto na aquisição de 

consciência dos estados emocionais e energéti-

cas que geraram a doença. Assim, adquirir cons-

ciência sobre nós mesmos, ampliando dessa for-

ma nossa visão de mundo, não apenas nos cura 

como impede que novas doenças venham a se 

manifestar.  

As diferentes fases da Lua só ocorrem porque 

ela, enquanto satélite, se movimenta ao redor da 

Terra e nesse movimento vai recebendo maior ou 

menor luminosidade solar. Podemos concluir 

então, que todo processo de lunação resulta da 

relação entre Sol/Lua e Terra.  

Tanto o Sol quanto a Lua possuem uma divisão 

quádrupla: as quatro estações e as quatro fases 

da Lua. Essas fases tanto solares quanto lunares 

estão diretamente relacionadas aos quatro ele-

mentos, suas qualidades e funcionalidades. 

As mulheres estão naturalmente vinculadas à 

Lua em função de seu ciclo menstrual seguir os 

mesmos 28/30 dias, mas como já vimos, a Luna-

ção é o resultado da relação entre SOL/LUA/

TERRA. O aspecto solar está sempre presente, 

mas quase não nos apercebemos desse fato, 

porque não lidamos de forma mais dirigida e 

consciente com essas energias. 

As energias dos Equinócios e Solstícios também 

são muito interessantes de serem observadas e 

trabalhadas internamente. A maioria dos povos 

antigos estavam familiarizados com esse andar 

do SOL/LUA/TERRA e realizavam rituais especí-

ficos para cada fase. 

A Magia Luminar e os 4 elementos  

Precisamos qualificar, entender, interpretar 

nosso mundo emocional, dar vida e significado às 

nossas magias interiores, refinando nossa 

energia pessoal ao mesmo tempo em que vamos 

nos conectando com tudo que existe pela 

sensibilidade. 

Sol e Lua seguem em sua dança ritmada e vão 

nos ensinando seus mistérios e segredos, a 

partir das  4 estações e das 13 lunações.  
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Óvulos de babosa 

A babosa é uma planta com muitas propriedades e 

diversas variedades, dentre elas a indicada para 

as limpezas uterina é a babosa Aloe-vera.  Apre-

senta-se como um cacto suculento, com espinhos 

nas pontas de suas folhas que são longas e gordi-

nhas.  

Esta planta possui propriedades energéticas que 

possibilitam uma limpeza profunda da matriz cár-

mica individual e consequentemente na familiar. 

As propriedades fitoterápicas desta planta são 

variadas, destacamos aqui as suas propriedades 

bactericidas, antifúngicas, imunoestimulantes, 

antibacteriana e regeneradora de qualquer tipo de 

célula.  

Como preparar o óvulo de babosa: primeiro retire 

uma folha da planta. Ao cortá-la é muito importan-

te deixar que o líquido amarelo que ela expurga 

saia dela completamente, porque este é muito tó-

xico. Deixe ela paradinha, dentro de um copo ou 

outro recipiente qualquer, por uns 30 minutos, até 

que saia todo o líquido amarelo. Retire a casca, os 

espinhos e separe apenas a parte interna da plan-

ta que é transparente e gelatinosa. Pegue essa 

parte, lave e  introduza no canal vaginal antes de 

dormir.  

Não se preocupe, pela manhã o óvulo sairá natural-

mente quando fores ao banheiro e em qualquer ou-

tra circunstância, você pode empurrá-lo ou tirá-lo 

com a mão.  

Lembrando mais uma vez que tudo é um ritual. Ao 

cortar a planta converse com ela, agradeça por ela 

estar cedendo sua energia para curar você, seja 

grata por isso. Ao introduzir o óvulo faça com res-

peito por você, pois sua vagina representa o cami-

nho sagrado até seu útero. Comece a se olhar de ou-

tra forma e perceba a sua vagina como sagrada, co-

mo um portal para conexão com a grande Mãe e tudo 

que ela é e representa. Converse com seu útero, re-

laxe e durma.  

Ao acordar registre toda e qualquer sensação, so-

nho, sentimento e percepção. Ao acordarmos o que 

ocorreu durante a noite fica ao alcance da mente 

consciente. É muito importante registrarmos tudo 

sempre, pois assim vamos nos mapeando e cons-

truindo uma visão mais aprofundada de nós mesmas 

e dos efeitos e propriedades das limpezas.  

Indicações: fazer por sete noites seguidas e dar um 

intervalo de no mínimo 28 dias para repetir o pro-

cesso.  

Quem não pode fazer: 

 Grávidas - em qualquer período da gestação 

 Mulheres com feridas abertas na vagina; 

  Durante o período menstrual 

Dicas de Ginecologia natural 

Uma pitada de magia... 

Ajuda a aliviar a mente dos pensamentos 

repetitivos, assim como os padrões de 

comportamento ou situações que tendem a se 

repetir em nossas vidas. Libera  a força da 

alegria, afastando angústias, baixa autoestima, 

sentimentos de rejeição e abandono.  

São muitas as  formas de aplicação dos óleos essenciais dependendo do direcionamento do tratamento. 

A utilização de alguns óleos essenciais dentro da Ginecologia Natural e mais especificamente nos pro-

cesso de limpeza uterinas e de reconexão e despertar do Sagrado Feminino, são muito eficazes, e po-

dem ser usados por meio de Inalação indireta, usando de duas a três gotas de óleo essencial misturada 

ao chá preparado para a vaporização. Isso intensifica o seu efeito. Um dos principais óleos utilizados é o 

de  SÁLVIA ESCLAREIA (Salvia Sclarea): É um óleo essencial muito importante para o feminino, pois 

resgata a feminilidade, promovendo clareza, calma e equilíbrio, sendo um potente ansiolítico.   Foi utili-

zado por diversas tradições ancestrais como um excelente purificador e protetor da aura e dos ambien-

tes. Este óleo, também dissipa a ilusão, trazendo clareza e promovendo a aceitação e abertura, mudan-

do padrões antigos e que não possuem mais utilidade. BOAS  LIMPEZAS! 
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Herança emocional dos nossos antepassados 

A herança emocional é tão decisiva quanto intransigente e 

impositora. Estamos enganados quando pensamos que a 

nossa história começou quando emitimos o nosso primei-

ro choro. Pensar dessa forma é um erro, porque assim 

como somos o fruto da união do óvulo e do esperma, tam-

bém somos um produto dos desejos, fantasias, medos e 

toda uma constelação de emoções e percepções que se 

misturaram para dar origem a uma nova vida. Atualmente 

falamos muito sobre o conceito de “história familiar”. 

Quando uma pessoa nasce, ela começa a escrever uma 

história com suas ações. Se observarmos as histórias de 

cada membro de uma família, encontraremos semelhan-

ças essenciais e objetivos comuns. Parece que cada indi-

víduo é um capítulo de uma história maior, que está sendo 

escrita ao longo de diferentes gerações. Esta situação foi 

muito bem retratada no livro “Cem Anos de Solidão”, de 

Gabriel García Márquez, que mostra como o mesmo medo 

é repetido através de diferentes gerações até que se tor-

na realidade e termina com toda uma linhagem. O que 

herdamos das gerações anteriores contem também os 

pesadelos, os traumas e as experiências mal resolvidas. 

Esse processo de transmissão entre as gerações é algo 

inconsciente. Normalmente são situações ocultas ou 

confusas que causam vergonha ou medo. Os descenden-

tes de alguém que sofreu um trauma não tratado supor-

tam o peso dessa falta de resolução. Eles sentem ou 

pressentem que existe “algo estranho” que gravita ao seu 

redor como um peso, mas que não conseguem definir o 

que é. Por exemplo, uma avó que foi abusada sexualmen-

te transmite os efeitos do seu trauma, mas não o seu con-

teúdo. Talvez até mesmo seus filhos, netos e bisnetos sin-

tam uma certa intolerância em relação à sexualidade, ou 

uma desconfiança visceral das pessoas do sexo oposto, 

ou uma sensação de desesperança que não conseguem 

explicar. Essa herança emocional também pode se mani-

festar como uma doença. O psicanalista francês Françoi-

se Dolto, disse, “o que é calado na primeira geração, a se-

gunda carrega no corpo”. Assim como existe um 

“inconsciente coletivo“, também existe um “inconsciente 

familiar”. Nesse inconsciente estão guardadas todas as 

experiências silenciadas, que estão escondidas porque 

são um tabu: suicídios, abortos, doenças mentais, homicí-

dios, perdas, abusos, etc. O trauma tende a se repetir na 

próxima geração, até encontrar uma maneira de tornar-

se consciente e ser resolvido. Esses desconfortos físicos 

ou emocionais que parecem não ter explicação podem ser 

“uma chamada” para que tomemos consciência desses 

segredos silenciados ou daquelas verdades escondidas, 

que provavelmente não estão na nossa própria vida, mas 

na vida de algum dos nossos antepassados. 

O caminho para a compreensão da herança emocional 

É natural que diante de experiências traumáticas as pes-

soas reajam tentando esquecer. Talvez a lembrança seja 

muito dolorosa e elas acreditam que não serão capazes 

de suportá-la e transcendê-la. Ou talvez a situação com-

prometa a sua dignidade, como no caso de abuso sexual, 

em que apesar de ser uma vítima, a pessoa se sente cons-

trangida e envergonhada. Ou simplesmente querem evi-

tar o julgamento dos outros. Por isso, o fato é enterrado e 

a melhor solução é não falar sobre assunto. Este tipo de 

esquecimento é muito superficial. Na verdade o tema não 

está esquecido, a lembrança é reprimida. Tudo que repri-

mimos se manifesta de uma outra forma. É mais seguro 

quando volta através da repetição. Isto significa que uma 

família que tenha vivenciado o suicídio de um dos seus 

membros provavelmente vai experimentá-lo novamente 

com outra pessoa de uma nova geração. Se a situação não 

foi abordada e resolvida, ficará flutuando como um fan-

tasma que voltará a se manifestar mais cedo ou mais tar-

de. O mesmo se aplica a todos os tipos de trauma. Cada 

um de nós tem muito a aprender com os seus antepassa-

dos. A herança que recebemos é muito mais ampla do que 

supomos nela poderemos encontrar a causa de muitos de 

nossos sofrimentos e desgraças. Qual a tua herança posi-

tiva e negativa de teus antepassados? O que fazer com o 

herdado devemos perpetuar, repetir, salvar, negar, enco-

brir as feridas destes eventos transformados em segre-

dos, ou entender, aprender e transcender? Todas as infor-

mações que pudermos coletar sobre os nossos antepas-

sados serão o melhor legado que podemos ter e deixar 

para nossos descendentes. Saber de onde viemos, quem 

são essas pessoas que não conhecemos, mas que estão 

na raiz de quem somos, é um caminho fascinante que só 

nos trará benefícios. Isto nos ajudará a dar um passo im-

portante para chegar a uma compreensão mais profunda 

de qual é o nosso verdadeiro papel no mundo. 

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 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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O tempo está passando! 
Você está satisfeito(a) com a forma como vem le-
vando sua vida? 
Sabe qual o seu propósito de vida? 
Já parou para pensar sobre isso? E o que muda 
quando se sabe o propósito de vida? 
Entender porque você sofre tanto com essa sua 
personalidade ansiosa. De onde vem as crises de 
pânico que tiram você do chão. 
Se você se identificou, e até mesmo já realizou al-
gum tipo de acompanhamento psicológico ou psi-
quiátrico, mas sentiu que ainda falta algo, te convi-
do a parar e olhar para os componentes espirituais 
da tua personalidade. E como proceder? 
Agende um horário, que juntos de forma livre, mas 
transformadora iremos acessar as respostas para 
os seus conflitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá! Me chamo Jeane Cristina Stumpf Hoffmann, 
sou psicoterapeuta holística, trabalho com várias 
terapias integrativas.  

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  

Não precisamos nos tornar uma erveira, uma ben-
zedeira, uma bruxa, alquimista ou feiticeira, pois to-
das nós já a somos, de alguma forma temos dentro 
da gente um rico conhecimento sobre o verde, que 
está lá em nosso DNA. Em nossa ancestralidade te-
mos alguém que exerceu essa magia de viver mais 
naturalmente. A sugestão então, é apenas desper-
tar, acordar essa energia que está lá dentro de nós, 
mas livre de dogmas e medos. Em algum momento 
de nossas vidas, sentiremos esse desejo de estar 
mais contato com o natural, de tentar compreender 
mais sobre nossa estada aqui neste lugar e as rela-
ções com o todo. E para este processo acontecer 
primeiramente é necessário confiar principalmente 
na sua intuição! E para nos ouvir precisaremos de-
sacelerar e respirar profundamente.  

Aqui quero deixar uma sugestão para facilitar este 
exercício, de forma muito simples, mas com uma 
enorme simbologia mágica. No estudo do Mulher 
Erveira, temos a energia como o princípio para o co-
nhecimento básico de tudo. Você conhece o Anis Es-
trelado (Illicium verum)? É uma linda estrela que po-
de nos revelar alguns mistérios cósmicos auxiliando 
em nosso poder intuitivo. Atrai boa sorte e fortuna 
quando a encontramos com as 8 pontinhas perfeitas, 
podendo ser usado inclusive como amuleto. Com 7 
pontinhas podemos ascender os processos de clari-
vidência, magnetismo e maior sensibilidade percep-
tiva. Por possuir um formato de mandala estelar, 
energeticamente nos facilita a elevação a níveis ex-
tra físicos, proporcionando um estado “zem” de tran-
quilidade.  Em seu próximo desacelerar de medita-
ção, sugiro que coloque uma estrela de anis no 
chakra que achar mais conveniente, para purifica-
ção, fortalecimento e reconexão... e se permita deli-
ciar-se com todo seu aroma nessa magia que pode-
rá lhe proporcionar um estado energético reequili-
brador, fortalecendo inclusive a imunidade de seu 
campo áurico. 

Sou Denisse Medeiros, Terapeuta Holística em Sin-
cronicidade, criadora e facilitadora do cur-
so/vivência Mulher Erveira, que acontece presenci-
almente em Novo Hamburgo em datas antecipada-
mente estabelecidas. Para ficar por dentro da agen-
da siga nas redes sociais ou entre em contato. 

Whatsapp: (51) 99346-4109  -  www.mulhererveira.com.br  

E-mail: mulhererveira@gmail.com  

Fanpage: facebook:/mulhererveira   

Instagram: @mulhererveira  
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http://www.mulhererveira.com.br
https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/


Curso Magia Luminar  - 100% online / Acesso imediato 

Finalmente!!!!! 

O curso MAGIA LUMINAR está no ar!!! 

Se você mulher quer começar o seu autodesenvol-

vimento, quer entender como funciona seus ciclos, 

como despertar o Sagrado Feminino e cuidar de si 

mesma.  

Então  esse curso foi feito  para você! 

Este é um curso para todas mulheres em qualquer 

fase de seus ciclos—da menarca à menopausa—ou 

ainda para as mulheres que passaram por um pro-

cesso de histerectomia.  

O que você verá neste curso? 

TEORIA - O SAGRADO FEMININO 

1. O Sagrado Feminino nos diferentes tempos 

2. O simbolismo da Teia e do Tear 

3. A Mulher Luminar e os 4 elementos 

4. As fases da Mulher/Lua 

(Vídeos sobre cada item + e-book da Teoria) 

PRÁTICAS E RITUAIS PESSOAIS E LUNARES 

1. Como montar e ativar seu altar pessoal - ponto de 

força e poder 

2.Como usar a Mandala Lunar e o Diário de Bordo 

Luminar 

3. Rituais e Práticas Lunares 

4. Três práticas para cada fase da Lua - Nova, Cres-

cente, Cheia e Minguante 

(Vídeos de cada item + e-book das Práticas e Rituais) 

PRÁTICAS E RITUAIS SOLARES E DE SANGUE 

1. A importância de solarizar os corpos, com 4 prá-

ticas/rituais solares 

2. Rituais de sangue para todas as mulheres, com 

instruções para as mulheres que não menstruam 

mais 

3. Como plantar sua Lua 

4. Outros rituais: ativando a visão interna, fazendo 

arte com seu sangue, deixando seu sangue fluir e 

muito mais 

(Vídeos de cada item + e-book das Práticas e Rituais) 

BÔNUS - EXCLUSIVOS DO MAGIA LUMINAR 

1. MANDALA DOS 4 ELEMENTOS: Mandalas para o 

acompanhamento dos ciclos menstruais. Obs.: Não 

são as mesmas que disponibilizamos em nosso site 

de forma gratuita. 

2. DIÁRIO DE BORDO LUMINAR - modelo de diário 

para acompanhar as práticas luminares diaria-

mente.  

3. Aulas Bônus - 5 aulas surpresas especialmente 

elaboradas para ajudar você a despertar o melhor 

de si mesma. 

AULAS BÔNUS - ENTREGUES NO SITE  

 INTRODUÇÃO À GINECOLOGIA  NATURAL 

1.  A importância das limpezas uterinas   

2. Diferentes técnicas de limpezas uterinas: 

CHÁS - VAPORIZAÇÃO COM CHÁS E COM A MOXA - 

ÓVULO DE BABOSA - OB DE ALHO -  

OVO DE OBSIDIANA 

3. Jardim da Deusa - As ervas do feminino e as lim-

pezas uterinas 

4. A utilização da aromaterapia e geoterapia na Gi-

necologia e Cosmetologia Natural. 

(Vídeos de cada item + e-book ) 

 

 

O MAGIA LUMINAR aborda um processo de 

Iniciação ao SAGRADO FEMIININO E A 

GINECOLOGIA NATURAL, com mais de 40 vídeo-

aulas, apostilas, mandalas, diário de bordo 

luminar, muitas aulas bônus e outras surpresas 

que só quem faz o Magia  Luminar tem acesso.  

Contato: www.hamadriade.com.br 

E-mail: laramoncay@gmail.com 

Telefone: (54) 99154- 1840 
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Você faz no seu tempo, pois todo o curso é 

100% online e você terá dois anos de acesso 

total a plataforma virtual.  

QUERO    ME   INSCREVER  

AGORA! 

http://www.hamadriade.com.br
mailto:laramoncay@gmail.com?subject=reservar%20vaga%20curso%20Magia%20Luminar
http://hamadriade.kpages.online/nova-pagina-476933
http://hamadriade.kpages.online/nova-pagina-476933


Numerologia e Tarô  
O Número 3, a Imperatriz e a Protetora 

 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Instagram 

Facebook 

Youtube 

PodCast—Soundcload 

SAGRADO FEMININO 

Página 7 Volume 4, edição 1. 

O número 3 vibra com a energia Júpiter, represen-

tando o idealismo, educação superior, viagens ao 

estrangeiro e religião. O número 3 é também do oti-

mismo, movimento, expansão. A pessoa que tem 

esse número como destino baseia toda a sua ação 

em um grande ideal. Possui a verdade em alta conta 

e somente a verdade a satisfaz, perseguindo-a em 

todas as situações. Não são pessoas facilmente en-

ganadas por respostas evasivas ou simulações, 

sendo capazes de apontar uma distorção, mentira 

ou desonestidade há muitos quilômetros de distân-

cia. No Tarô o número 3 é representado pela carta 

da Imperatriz, regida por Vênus, significa a grande 

Mãe Terra, o poder do feminino de atração e nutri-

ção, a vida - morte -vida acontecendo o tempo todo, 

é a Deusa da colheita, da natureza e das estações. 

Também representam dentro dos estudos sobre os 

elementos da deusa a Protetora, a deusa que prote-

ge os limites, estas deusas preservam a lei natural 

e aparece, com frequência irada, quando se trata de 

defender seu ter-

ritório. Ainda que 

possa infligir 

grande dor, ela 

também é uma 

curadora. Ela cui-

da das feridas 

com doses altas 

de veneno, para 

que toda a cura se 

faça. Seu coração 

é ardente e terno, 

um coração de 

uma mãe cujos 

filhos estão ame-

açados. Repre-

senta os primei-

ros dias após o parto, quando toda a vida da mulher 

é transformada e os limites de proteção precisam 

ser estabelecidos.  

Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, as-

tróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora  

e facilitadora da   HAMADRÍADE.—SAGRADO 

FEMININO. Reúne conhecimentos ances-

trais difundidos no Oriente, Ocidente e nos 

povos originais das Américas, sobre o Sa-

grado Feminino e Ginecologia Natural. 

CURSOS PRESENCIAIS 

INTRODUÇÃO AO SAGRADO FEMININO E 

 GINECOLOGIA NATURAL 

Consulte a agenda em nosso site: 

DATAS:  

05/10 em Caxias do Sul 

30/11  em Porto Alegre 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino
https://www.youtube.com/channel/UCvWAc9MWV5jeXjwHhT3dCZQ
https://soundcloud.com/lara-moncay
http://www.hamadriade.com.br

