
Começamos o mês sob as bênçãos da 
Lua Nova em Sagitário, trazendo a 
renovação das esperanças e mos-
trando caminhos diferentes, ainda 
que contrarie nossos desejos e so-
nhos.  
 
No dia 12 deste mês teremos então a 
Lua Cheia, onde o Sol em Sagitário 
estará fazendo oposição à Lua em 
Gêmeos. Quando a consciência cobra 
profundidade e os sentimentos se 
dispersam em muitas possibilidades. 
  
A Matriarca dessa lunação é “aquela 
que nos louva a verdade e ensina a 
gratidão”. Nos ensina a compartilhar 
a abundância para manter a energia 
fluindo, circulando e enriquecendo a 
vida, pois para receber primeiro pre-
cisamos aprender a dar. O contato 
com a natureza e o sentimento de 
gratidão por tudo que a mãe Terra nos 
fornece diariamente, sem exigir nada 
em troca é uma lição que precisamos 
aprender. Só dá quem tem e dar nun-
ca é uma negociação, pois se assim 
for, não é dar. Agradeça ao calor do 
Sol, as águas que nos abençoam de 
diferentes formas, a terra que gera os 

alimentos necessários e o Ar que 
respiramos a todo instante. Que o fo-
go, da próxima estação, represente a 
ascensão de nosso espírito e a capa-
cidade de nos apaixonarmos pela vi-
da dando a ela o devido valor, lem-
brando sempre que SER  é muito 
mais que TER.  
 
Já no dia 26 entra a Lua Nova quando 
Sol e Lua estarão conjuntos no signo 
de Capricórnio, quando a Matriarca 
se transforma na Guardiã do ritual e 
da cerimônia, lembrando-nos de ce-
lebrar e agradecer pelas dádivas re-
cebidas com o coração aberto e muita 
alegria em fazer parte de tudo que 
existe. Nesta Lua Nova o objetivo é 
refletir sobre as dificuldade de agra-
decer e compartilhar, identificando 
os bloqueios, como preconceitos, 
crendices e medos que possuímos 
em participar de rituais de cerimô-
nias mágicas de celebração, em nos 
abrirmos ao mundo espiritual. Lem-
bre-se que é tempo de agradecer à 
todas as pessoas que estiveram pre-
sente em suas vidas e perdoar àque-
les que nos causaram decepções e 
dores. 
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Sol em Leão 

No dia 22 o Sol entra no signo de Capricórnio, conhecido como o Carneiro da 
montanha, aquele que segue seu curso, chegando aos cumes mais altos resis-
tindo as provas e dificuldades do caminho. Assim também é o nativo ou nativa 
desse signo. Capricórnio é regido por Saturno, o planeta do Carma e represen-
ta as dificuldades enfrentadas na vida e o impulso para ser mais e ir além. Ca-
pricórnio é o signo da iniciação esotérica, governa os joelhos no corpo huma-
no, representando as torres onde se ergue o tempo interno, o processo de de-
senvolvimento pessoal e para isso, é preciso aprender com a solidão, a ser um 
bom líder, abrir mão da avareza e a confiar mais em si mesmo (a). São pessoas 
que conseguem sacrificar aspectos do seu presente em prol da realização dos 
objetivos e metas a longo prazo. Normalmente são excelentes estrategistas e 
sabem lidar com as adversidades da vida com certa facilidade.  
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O simbolismo da “teia” e do “tear” além de ser anti-
go, está difundido nas mais diferentes culturas e 
possuem profundos significados. 

Na prática das tecelãs se ocultam segredos do fe-
minino, elas criam e recriam na confecção de seus 
produtos histórias ancestrais da linhagem femini-
na e de suas comunidades. 
 
Mulheres de várias tribos untavam de sangue 
menstrual o fuso (máquina de tear antiga) para 
invocar a proteção das Deusas. Também se reuni-
am em cavernas durante o inverno para fiar, can-
tar e dançar, o uso do fuso para fiar também era 
usado para presságio sobre o resultado de guer-
ras ou de atividades cotidianas. Somos tessituras 
dessas Grandes Mães e de igual maneira tecemos 
nosso destino, nos unindo aos outros pela quali-
dade de nossas ações. Muitas vezes esses fios são 
densos, cheios de tensão e mantidos pelo mau uso 
da memória, quando ressentimos os aconteci-
mentos passados, mantendo os desafetos ligados 
a nós por fios invisíveis, mas muito resistentes. 
Em outras, os fios revelam relações de amor, de 
complementaridade e de construção mútua. 
 
Seja qual for a qualidade de nossas criações e de 
nossos fios temos que entender o papel que de-
sempenhamos enquanto deusas, e do que criamos 
com nossos teares. É importante percebermos 
que os carmas e dharmas são igualmente cons-
truídos por nós. Originam-se de nossas escolhas 
e atitudes com relação a nós mesmas, aos outros 
e o mundo. Os carmas podem ser entendidos com 
os fios mais tensionados, onde as relações fica-
ram incompletas e as pessoas envolvidas mantém 
as pontas deste fio esticadas, uma cobrando a ou-
tra, ressentindo mágoas e traumas ou simples-
mente por situações que precisam ser completa-
das, precisam de ajustes, para que os fios de alar-
guem e até se soltem para que novas tessituras 
sejam possíveis.  

Assim, soltar esses fios cármicos depende muito 
de nós e de nossas escolhas. Um carma só se 
constitui como tal quando consentimos, quando 
continuamos esticando a corda do nosso lado. As-
sim, resolver esse dilema também está em nos-
sas mãos, pois se soltarmos a nossa ponta, dei-
xarmos o outro livre, por mais que ele/ela tente 
tracionar o fio novamente, ou manter ele esticado 
não terá como, o fio estará solto e então aprende-
mos as lições que aquela relação nos trouxe, 
transformando nosso Carma em Dharma, uma 
relação incompleta em uma qualidade desenvol-
vida, um aprendizado realizado e assim, subimos 
mais um pouco, mais um degrau no desenvolvi-
mento interno. Como deusas vamos tecendo nos-
so caminho, no tear das escolhas que fazemos 
todos os dias. 
 
No livro Os elementos da Deusa, a autora Caitlin 
Matthews divide a Deusa Tríplice em nove quali-
dades energéticas, onde cada três dessas quali-
dades cria um campo de manifestação, relaciona-
das a uma das faces da deusa. Observando suas 
colocações, as deusas tecelãs acabam integrando 
o campo da sabedoria, onde manifesta-se junto às 
deusas preservadoras e as que dão poder. 

O dom da verdadeira profecia e da visão são con-
cedidos pelas deusas tecelãs, assim como conce-
de os dons da música, poesia e cura. Todas que 
buscam por sabedoria, devem primeiro fazer as 
pazes com seus mundos sombrios, retirar os fan-
tasmas dos armários, dar vida e ânimo para eles, 
para que falem de si e se libertem de suas dores e 
ilusões, liberando dessa forma potencialidades 
adormecidas e até mesmo desconhecidas porque 
em nosso mundo sombrio se escondem muitas 
riquezas e para descobri-la é preciso apenas co-
ração e alegria. 

O simbolismo da Teia e do Tear 

Relaciona-se a Deusa Tecelã do Universo, ela 
constrói, destrói, fia e renova a sua teia. 
Como a Deusa Tríplice do Destino, que usa o 
poder ancestral para tecer a vida humana em 
suas infinitas possibilidades, a teia 
representa também a ligação existente entre 
tudo que é vivo. 

As deusas tecelãs estão relacionadas com 
as feiticeiras, as deusas encantadoras e 
bruxas, seus símbolos são as teias de 
aranha e a máscara. Como está relacionada 
com a tríade da sabedoria representa um 
dos aspectos de Hécate, a deusa das 
encruzilhadas, a Senhora condutora dos 
mortos e que guarda os portões dos mundos 
sombrios.  
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O alho ocupa um lugar de destaque na Ginecolo-

gia natural. Dentre suas muitas propriedades 

funciona como antiinflamatório e antibiótico na-

tural, além de fortalecer o sistema imunológico, 

ajuda nos tratamentos de candidíase pois, com-

bate os fungos vaginais. Na realidade, o alho é o 

sal grosso da ginecologia natural pois, assim co-

mo o sal grosso retira todas as energias, densas 

ou não, o alho limpa toda a flora vaginal. 

Como sua principal propriedade é puxar pra si os 

fungos e bactérias acaba retirando da flora vagi-

nal tudo que é ruim e prejudicial a nossa saúde 

como o que é bom e necessário, obrigando-a a se 

regenerar, o que acaba sendo muito bom. 

Suas propriedade fitoterápicas são muito efica-

zes como acabamos de ver, mas as sua função 

fitoenergética é ainda melhor. O OB de alho utili-

zado na limpeza uterina repele os vampiros ener-

géticos e corta os vínculos em desequilíbrios que 

funcionam como sugadores de energia. Esses 

vínculos podem ser sexuais, ou com pessoas de 

qualquer natureza, como nos relacionamentos 

com amigas (os), familiares e consigo mesma. 

É possível que durante a utilização do OB de alho 

sinta-se mais cansada que o normal, ou com uma 

baixa energética, isso é comum nesse tipo de lim-

peza uterina, pois o alho está retirando e cortando 

vínculos densos e padrões que podem ser mais 

complexos do que temos consciência. 

 

Observação: Como o OB de alho obrigada a flora vagi-

nal a se recompor é interessante fazer um banho de 

assento, depois do última noite de limpeza, com vina-

gre de maçã para regular o ph vaginal. 

Como preparar o OB de alho: Não tem nenhuma difi-

culdade em fazer. Você escolhe um dente de alho 

médio, conforme o tamanho que achares melhor, 

descasca com cuidado para não machucá-lo e intro-

duz no canal vaginal. Algumas mulheres fazem a 

“cordinha” do OB com uma agulha grossa e fio dental, 

passam a agulha no meio do alho e está pronta a cor-

dinha, mas não é obrigatório fazer. Assim como no 

óvulo de babosa, no amanhecer o alho deverá ser ex-

pelido naturalmente do canal vaginal, mas se não o 

for, não se preocupe, puxe-o para fora com as mãos. 

Lembrando, mais uma vez, que trata-se de um ritual, 

converse com o alho, agradeça por sua energia, faça 

a introdução com cuidado, com amor, converse com 

seu útero, relaxe e durma. Igualmente, registre seus 

sonhos, sensações, sentimentos e percepções. Habi-

tue-se a escrever sobre si e a se dar importância. 

Indicações: fazer por sete noites seguidas e dar um 

intervalo de no mínimo 28 dias para repetir o proces-

so. 

Quem não pode fazer: 

 Grávidas - em qualquer período da gestação 

 Mulheres com feridas abertas na vagina; 

 Durante o período menstrual. 

Dicas de Ginecologia natural: Ob de Alho e sua magia 

Uma pitada de magia... 

Você conhece a magia da DAMIANA (Turnera Ulmifolia) ? 

Também conhecida como Chanana, todas as partes 
aéreas desta planta como folhas e flores são afro-
disíacas e sua flor em específico é comestível, uma 
PANC (Planta alimentícia não convencional), po-
dendo ser usada em saladas e drinks.  

Pode ser consumida na forma de chá por infusão e 
vaporizações.  

Suas propriedades são sentidas mais fisicamente, 

podendo ser usada em vaporizações com outras 
ervas como a Artemísia e a Camomila. Suas propri-
edades fitoterápicas são inúmeras sendo conside-
rada um estimulante sexual natural, aumenta o 
muco vaginal, auxiliando na lubrificação.  

Também ajuda os homens com problemas de eja-
culação precoce, e combate estresse e ansiedade 
ligadas a problemas sexuais. 

Contra indicações: mulheres grávidas. 
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Pressa na solução. 

A Constelação Familiar está tomando uma pro-

porção grande, causando curiosidade e encan-

tamento pela sua abordagem, o que é maravi-

lhoso no momento em que vivemos. 

Muitas pessoas estão despertando para as tera-

pias alternativas e para abordagens que auxili-

am nos seus processos terapêuticos. 

Porém, observamos que há muita pressa na so-

lução. Algumas pessoas querem resultado ime-

diato, se comparando com outras que já passa-

ram pela terapia, ou se cobrando, achando que 

não fizeram certo, ou que há algo de errado com 

elas. 

Quero aqui deixar a minha contribuição  

quanto à isso. 

Nós viemos de um sistema milenar, com muita 

alegria, dor e está tudo impregnado em nós!  

Além dessa carga sistêmica, temos ainda a car-

ga pelas coisas vividas na infância e que também 

refletem na nossa vida agora. 

Muitas vezes o efeito demora mesmo, pois são 

milhares de anos com um padrão que mantemos 

lealdade. É preciso de tempo para nos adaptar-

mos à um novo padrão, pois já se tornou auto-

mático em nós! 

Para alguns pode ser mais fácil do que para ou-

tros porque nenhum sistema é igual. A história 

de um pode ter sido mais leve do que a de outro, 

por isso não é possível ter comparação ou exi-

gências! 

Considero também, a ação posterior a sessão. Se foi 

identificado a lealdade, se foi percebido a nova pos-

tura à ser adotada, é preciso pôr em prática! Os re-

sultados vem também de uma ação após a compre-

ensão! (Compreendo por isso tenho ação sobre is-

so). 

Não somos totalmente livres, mas podemos, no dia a 

dia, fazer diferente e colher resultados  diferentes! 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em 

Constelação Sistêmica Familiar pelo Instituto de te-

rapias breves Professora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endere-

ço:  Rua Higino Tartarotti, 445 – Esplanada,  Caxias 

do Sul 

Contatos: 47 99902 5627—  54 98133 2998 

Facebook:/constelacaocaxiasdosul 

Instagram: @constelacaocaxiasdosul 

Tudo que você precisa em um único espaço. 

* Terapia de Vidas Passadas 

* ThetaHealing   

* Barras de Access 

E muito mais!   

Saiba mais sobre você e liberte-se de todas as 

amarras e angústias que te impedem de ser pleno 

(a) e realizado (a). Agende agora mesmo sua con-

sulta! 

 

 

Jeane Hoffmann 

Telefones:  

(54) 3213-2217 -  

(54) 9197-4365 

Rua Olímpio Rosa, 300 

- Bairro Salgado Filho. 

Terapias Integrativas 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Aniversário da Hamadríade  

Mulher Erveira 
Neste momento te convido a fechar os olhos e lenta-

mente respirar bem fundo, uma, duas, três vezes, 

até acalmar seu coração e sua mente relaxar.  

Perceba o sangue correndo em suas veias, raízes 

que sustentam nosso corpo em pé, como as de uma 

linda figueira que, adentrando na terra, leva todos os 

nutrientes necessários para seu trabalho, liberando 

o oxigênio, missão de sua existência.  

Sinta suas artérias como uma fonte natural que se 

expande através de rios, riachos, verdadeiras cor-

rentezas emocionais que saciam e alimentam mui-

tas espécies, dentro de nós, às nossas células. Tente 

se conectar com as labaredas incandescentes, cen-

telhas do espírito invisível que te aquece, transmuta 

e purifica.  

Experimente o toque dos tufões, ventos que percor-

rem caminhos, ruelas, chegando nos cantinhos mais 

inexplorados para inspirar nossos pensamentos, 

ideias e criações. Terra, água, fogo e ar em verdadei-

ra sintonia, sincronicidade em fundamento.  

Me chamo Denisse Medeiros, Terapeuta Holística 

em Sincronicidade, criadora e facilitadora do cur-

so/vivência Mulher Erveira, que acontece presenci-

almente em Novo Hamburgo. Próxima turma dia 

07/12, sábado, das 13h as 20h. Te convido a participar 

conosco deste círculo mágico de lindos saberes an-

cestrais. Para ficar por dentro da agenda siga nas 

redes sociais ou entre em contato. 

Whatsapp: (51) 99346-4109 ; 

E-mail: mulhererveira@gmail.com;  

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira;  

Site: www.mulhererveira.com.br 

Fique ligada (o) em nossa fanpage: 
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino/  

Pois estamos sorteando, em comemoração ao ani-

versário da Hamadríade nas redes socias  

 

UMA LEITURA DE TARÔ  e  

UMA ANÁLISE ASTROLÓGICA: CARTA NATAL,  

Inteiramente grátis.  

Você só precisa seguir as regras de cada um dos 

sorteios para estar participando.  

Atenção as regras e boa sorte!  

Os sorteios serão realizados dia 07/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou Lara Moncay Reginato 

Historiadora, Astróloga, Taróloga, Bioterapeuta,  

Idealizadora e facilitadora da Hamadríade. 

Siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo 

que produzimos especialmente para você! 

https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino/
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Serviços Hamadríade 

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 

completa e que possibilita um salto quântico no caminho 

para o autoconhecimento.  

Valor: R$ 150,00  

 

Análise de Revolução Solar  
 
É a indicação das energias que estarão em evidência 

durante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversá-

rio a outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão 

durante esse ano.  

Valor: R$ 150,00 

 

 

Você pode fazer uma leitura completa, com 

previsão para um ano, mês a mês, ou  por seto-

res de sua vida - Mandala Astrológica - e ainda 

poder fazer até 5 perguntas objetivas.  

Valor: R$135,00 

 

Ou 

 

Você pode fazer uma leitura direcionada para 

aquilo que você precisa resolver, com limite de 

10 perguntas objetivas. 

Valor: R$90,00 

 

Análises Astrológicas 

Tarô   



Numerologia e Tarô  

O Número 6 - Os Enamorados e a Libertadora 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

PodCast—Soundcload 

SAGRADO FEMININO 
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O número 6 vibra com o planeta Vênus e representa 
a essência e compaixão femininas e também o di-
nheiro, os ganhos materiais. As pessoas que possu-
em essa vibração parecem atrair os outros magne-
ticamente. São amadas sinceramente por amigos e 
companheiros. Adoram receber os amigos e fazer 
os outros felizes. Não suportam discórdias, discus-
sões ou grosserias. O dinheiro costuma vir sem 
grandes esforços, muitas vezes por meio de seus 
talentos e aptidões pessoais.  
A carta dos Enamorados indica uma escolha entre 
dois caminhos. Normalmente essa escolha se dá no 
nível emocional, onde os relacionamentos podem 
ser muito estimulantes e que acabam gerando no-
vos métodos de crescimento pessoal e de integra-
ção de aspectos oposto da própria pessoa. 
A Libertadora nos mostra que toda relação pode 
trazer sofrimento e ser mortal, sendo a borboleta a 
imagem que melhor a representa, pois é preciso 
morrer para se libertar uma nova forma vida, muito 
mais completa e bonita em si mesma. Ela também 
quebra as correntes que nós, inadvertidamente, re-
temos dos outros. Essa corrente é forjada de sofri-
mento, decepção, frustração e desespero, que são 
energias que inconscientemente projetados sobre 

os outros, transformando-os em escravos de nos-
sas preocupações obsessivas e autoilusórias. Nes-
te sentido, ela vem para romper com esses grilhões 
e te pergunta: você quer ser realmente Livre? Se 
sua resposta for sim, então comece libertando to-
dos os seus desafetos de si.  

A Hamadríade  possui o curso  MAGIA LUMINAR, 100% online e super completo sobre o Sagrado Feminino 

e a Ginecologia Natural . Traz práticas e rituais capazes de despertar o poder da Mulher que você é!  Mui-

tas estão descobrindo seu poder pessoal e colocando em prática suas magias. Não fique de fora dessa! 

Comece agora mesmo a transformar sua vida!   

 QUERO COMEÇAR AGORA MESMO 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/caminhoparaointerno/
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
https://www.youtube.com/channel/UCvWAc9MWV5jeXjwHhT3dCZQ
https://soundcloud.com/lara-moncay
https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso

