
A Lua Nova do mês de Julho ocorre no dia 
02, quando Sol e Lua estarão em conjun-
ção no signo de Câncer. Como é comum a 
alternância das polaridades, na lunação 
anterior os elementos yang (ar e fogo) 
estavam em alta, neste mês, teremos os 
elementos femininos, Yin (água e terra) 
em evidência. As águas de Câncer refe-
rem-se ao líquido amniótico, as águas que 
protegem e cuidam da nova vida até que 
esteja pronta para mudar de plano, saindo 
do mundo aquático para a esfera física e 
terrestre da vida. Assim, a Lua Nova traz 
elementos muito femininos, ligados à 
mãe, a nutrição e fecundidade. Em Câncer 
existe sempre o perigo do ressentir, acu-
mular mágoas e se apegar a questões do 
passado. Neste sentido, é necessário re-
fletir sobre a relação de amor que estabe-
lecemos com os outros e com nós mes-
mos, aproveitar para modificar e trans-
mutar padrões negativos, normalmente 
relacionamos à vivências emocionais e 
afetivas. É interessante avaliar suas difi-
culdades emocionais, o quanto expressa 
ou não seus sentimentos e buscar cami-
nhos criativos para ressignificar as dores, 
para ir adiante, sem deixar nenhuma par-
te  pelo caminho. Neste informativo, no 
quadro “Uma pitada de magia”, deixamos 
um ritual muito legal para ser feito nessa 
Lunação. Já a Lua Cheia desse mês vem 
poderosa e carregada de energias trans-
formadoras. No dia 16 a Lua em Capricór-
nio, oposta ao Sol em Câncer, estará em 
conjunção com a dupla do momento, Sa-

turno e Plutão em Capricórnio. Canceri-
anos e capricornianos estão sentindo 
na pele essas mudanças - já faz algum 
tempo - e, nesta Lunação a energia es-
tará sendo disponibilizada à todos de 
forma mais consciente. As Luas Nova e 
Cheia deste mês, trazem uma carga 
energética muito intensa e específica. 
Enquanto a Lua Nova acontece junto a 
um Eclipse Total do Sol, a Lua Cheia traz 
um Eclipse Parcial Lunar, é muita ener-
gia disponibilizada pelos luminares e 
que devem ser trabalhadas com cons-
ciência e responsabilidade. Sobre os 
eclipses, as Luas de Julho e os aspec-
tos que envolvem a dupla Satur-
no/Plutão com essa Lunação, disponi-
bilizamos alguns vídeos no canal do 
Youtube da Hamadríade, explicando 
melhor sobre essas energias e os sig-
nos mais atingidos por esses aconteci-
mentos astrológicos.  

A Matriarca dessa Lunação é “aquela 
que ama a verdade em todas as mani-
festações de vida”, ou seja, tudo que é 
vivo possui sua verdade, o significado 
de sua existência e todos, sem distin-
ção, devem ser amados e respeitados 
estando na forma em que estiver: ani-
mal, vegetal, mineral, humana ou espi-
ritual. Nesse sentido, deve-se expandir 
(ao menos tentar) a capacidade de 
amar, ultrapassando o nível pessoal e 
adentrando o terreno do transpessoal e 
do coletivo.  

As Luas do mês de julho/2019 
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Sol em Leão 
No dia 22 o Sol entra na constelação de Leão, seu domicílio e regência. As pessoas do 
signo de Leão chamam a atenção por onde andam, seja por um jeito espalhafatoso de 
ser, seja por sua luz - os ideais que propaga. Por ser um signo regido pelo Sol, tendem 
a ver a vida a partir de si mesmos, de suas experiências, crenças e ideias, correndo o 
risco de se tornarem narcisistas e egocêntricos. Nesse sentido, devem ter cuidado 
para não invalidar a  experiência e vivência do outro pelo simples fato de ser diferente 
da sua. Regidos pelo órgão e chacra do coração - onde as energias da mãe Terra/Lua e 
do pai Sol/Ar se encontram - os leoninos devem servir ao coletivo (ao menos tentar) 
na mesma proporção em que desenvolvem sua individualidade, pois para haver a ilu-
minação Solar da consciência é preciso que primeiro haja o que iluminar - uma indivi-
dualidade capaz de Ser para si e para o outro. 
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Existe, atualmente, a necessidade de integrarmos co-

nhecimentos e nos darmos conta do impacto de nossa 

existência, tanto para as outras pessoas quanto para 

com a natureza,  

Felizmente, hoje vivemos o retorno a valores que ja-

mais deveriam ter sido esquecidos, mas que o foram 

por indução e coação, onde o sagrado feminino foi des-

tituído do ato da criação. Perdemos muito, perdemos a 

noção da integralidade, do coletivo, da simbiose e cor-

relação entre tudo que é vivo. 

As indústrias assentadas na filosofia capitalista, do 

lucro pelo lucro, não levam em consideração o que re-

almente importa, a vida. Nos dão modelos prontos do 

que devemos ser, criando necessidades que jamais 

teríamos, induzindo à compra e ao consumo inconsci-

ente. 

Observando a fabricação industrial de cosméticos é 

possível perceber que a maioria dos produtos ofereci-

dos servem apenas para disfarçar imperfeições, prin-

cipalmente aquelas que surgem com o curso natural do 

tempo e de seus ciclos. Obviamente, o cuidar de si e o 

querer estar sempre bem, sentindo-se bonita e deseja-

da, faz parte do feminino e deve ser tratado com o maior 

respeito e, é justamente por isso que as mulheres pre-

cisam estar atentas e verificar fórmulas que prometem 

muitos milagres instantâneos, porque em sua grande 

maioria há um excesso de materiais tóxicos e metais 

pesados que são nocivos à saúde da mulher, cujo o 

efeito maior será sentido anos depois. 

A pele é o maior órgão de nosso sistema, responsável 

por manter o equilíbrio, a temperatura do corpo e elimi-

nar toxinas. Então reflita, a estimativa é que todo pro-

duto externo – que na maioria das vezes está cheio de 

corantes e conservantes – leva de 15 a 20 minutos para 

entrar na circulação sanguínea ativando o sistema de 

defesa. 

O que isso significa?  

Aumento de radicais livres e estresse oxidativo que 

podem acarretar em doenças inflamatórias e crônicas. 

Lembrando que tudo que entra necessariamente tem 

de sair, estamos liberando todos os dias milhares de 

substâncias potencialmente tóxicas nos ambientes e 

mananciais hídricos. 

Encontramos no mundo virtual - com muita facilidade 

- receitas e manuais para confecção de cosméticos e 

produtos de higiene naturais. Podemos reduzir e mui-

to o consumo desses produtos industrializados. 

De igual modo, a Ginecologia Natural conduz às mu-

lheres a um autoconhecimento, a olhar para si mes-

mas, sentindo seus ciclos, atenta aos movimentos in-

ternos e seus sinais, corrigindo desequilíbrios e equi-

librando seus humores e potencialidades. 

É muito importante para a saúde feminina manter a 

flora vaginal em equilíbrio, evitando assim, a prolife-

ração de fungos e bactérias que causam grande des-

conforto, como candidíase, vaginose, herpes, dentre 

outras. 

A ginecologia natural serve tanto para tratamentos 

preventivos como corretivos para doenças ginecoló-

gicas e sintomas dos ciclos, como cólicas, atrasos na 

menstruação, fluxo em excesso ou escasso, por 

exemplo. 

Na grande maioria dos casos essas disfunções estão 

relacionadas ao excesso ou falta de calor ou de frio 

que podem ser corrigidos com a utilização do trata-

mento correto por meio de ervas, geoterapias e outras 

técnicas específicas da ginecologia natural. 

Busque informações, não aceite utilizar produtos 

intoxicantes, é o seu corpo, sua casa nessa jor-

nada, cuide-se com amor e respeito por quem 

você é. 

 

A geoterapia é uma de 

nossas terapias favo-

ritas, pois além de 

natural serve tanto 

para os cuidados gi-

necológicos quanto  

estéticos. 

Para saber mais sobre a utilização dos diferentes ti-

pos de argila visite nosso Blog,  no site da Hamadríade: 

www.hamadriade.com.br  

Ginecologia e Cosmetologia natural  

A quantidade de toxina em cada produto pode 
parecer mínima, mas se somarmos tudo que 
utilizamos durante um dia, incluindo shampoo, 
condicionador, sabonete, maquiagem, creme 
hidratantes, filtro solar, etc. a quantidade é 
alarmante.   

A religião da Deusa - como é chamada por alguns 

grupos, ou o retorno ao Sagrado Feminino, traz 

alternativas mais naturais e conscientes, 

comprometidas com a sobrevivência de todos os 

seres vivos.  

http://www.hamadriade.com.br/blog
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Aproveitando o clima de limpeza e transformação 

emocional da Lunação do mês de Julho seria interes-

sante juntarmos às outras práticas, a vaporização 

uterina com Camomila. O ideal é que você tenha um 

banco yone, ou arrume uma maneira de fazer a vapo-

rização de forma que fique confortável, pois se senti-

res dores durante o processo sua mente acabará se 

fixando nesse sentir e restringindo o tempo do ritual. 

Para a realização da vaporização escolha um lugar 

calmo em sua casa, onde não seja interrompida. Po-

des agregar outros elementos que sentir necessário 

como uma vela, incenso, músicas, enfim, o que ajudar 

a se conectar com seu íntimo. 

Sinta os vapores penetrando sua pele, seu canal vagi-

nal e fazendo as purificações necessárias. Durante 

todo o processo mantenha-se na postura meditativa, 

contemple a si mesma, a divindade que representas. 

Faça desse, um momento de  encontro e de comunica-

ção interna. 

Utilize uma saia longa, sempre sem calcinha e se pre-

ferir use uma manta ou algo do tipo para direcionar os 

vapores e manter-se aquecida. Não deixe seu ventre 

descoberto durante todo o processo. O ideal é que faça 

a vaporização antes de dormir, pois evita que pegue 

frio e que estas relaxada para obter um sono mais 

profundo e reparador. Ao realizar em outros horário 

cuide para que não pegue frio, mantenha seus pé e 

útero aquecido. 

A Camomila é considerada a erva  “abuela”, a avó das cu-

randeiras. É uma erva que equilibra a temperatura do cor-

po, esfriando onde há quentura e esquentando o que está 

frio. Atua no corpo físico como cicatrizante, antifúngica, 

anti-inflamatória, antisséptica, analgésica, dentre outras 

propriedades e, nas emoções, atua na eliminação de rai-

vas, ódios e mágoas, ajudando a perdoar e a ter esperança, 

gera otimismo, eliminando o estresse emocional, o medo e 

a falta de fé em si mesmo. 

Para preparar o chá: deixe a água ferver, coloque uns três 

punhados (mais ou menos, conforme sentires) de camo-

mila em uma vasilha de cerâmica ou barro e o preencha 

com água quente, bem quente! 

Você também pode fazer escalda pés com Camomila caso 

não consiga fazer a vaporização, os efeitos são parecidos. 

Dicas de Ginecologia natural 

Lembre-se que é um ritual, o sagrado só existe 

porque assim decidimos e o fazemos. Ao 

realizarmos uma vaporização ou escalda pés, de 

qualquer jeito,  sem uma internalização e 

sacralização desse fazer, os efeitos emocionais e 

energéticos são mínimos ou até nulos, pois para 

tudo tem de haver intenção e profundidade.  

Os rituais não precisam ter muitos elementos, 

menos é sempre mais, o que precisa é coração, 

seriedade e entrega.  

Bons vapores,  em  amor e  consciência! 

Uma pitada de magia... 
Para aproveitar a energia da Lunação do mês de Julho, 
quando entrar a Lua Nova (em qualquer dia dessa fase) 
escreva em algum papel todos os sentimentos negativos 
que carrega, as mágoas, os ressentimentos, o que você 
gostaria de ter dito e não disse, o que gostaria de ter vivi-
do com alguém e que agora não é mais possível, conte 
sua história, aquela história que dói, que amargura, que 
gera inúmeros sentimentos. Dê-se esse tempo, tempo de 
entrar novamente nessas questões e transportar tudo 
para o papel. Isso deve ser feito nos dias de Lua Nova. 
Depois de escrever coloque esse papel em seu altar do-
bradinho, se não tiver um altar não tem problema, colo-
que dentro de algum livro que goste e deixe ali até a Lua 
Cheia. Nessa fase, pegue o papel e coloque fogo nele pe-
dindo que a energia da Lua transmute todos aqueles sen-
timentos, que você possa escrever outras histórias com 
mais alegria e amor. Faça isso de preferência na rua, ao 
Luar, ou de algum lugar, janela, em que a Lua Cheia este-
ja visível. Para descartar as cinzas da queima do papel 
escolha o elemento que melhor se identificar, ar ou água. 

Ao escolher o elemento ar, você deve juntar as cinzas do 
papel e assoprá-las na rua, para as quatro direções, de 
preferência em algum lugar amplo com natureza, se tiver 
vento melhor, apenas solte e deixe que ele leve, que con-
tinue a transmutação. Já, se o elemento escolhido for a 
água, vá à alguma fonte, cascata, cachoeira, mar e entre-
gue as cinzas para a grande Mãe água e peça a ela que 
limpe e continue esse processo de transformação. En-
tregue as cinzas, confie, esqueça e siga sua vida, quando 
se der conta, tudo já se foi.  

Detalhe: não é necessário despachar as cinzas no mes-
mo dia, você pode queimar, juntar tudo em um envelope, 
ou saquinho e depois, no outro dia, ou antes da Lua Cheia 
terminar, fazer o ritual de entrega. Pode ser feita de dia 
ou a noite, como sentir que seja adequado. Lembre-se de 
não deixar nenhum resíduo plástico ou poluente nas 
águas ou em qualquer lugar da natureza que fores entre-
gar essas cinzas. Temos que cuidar e zelar por nossa 
querida mãe: Pachamama. 



Constelação Sistêmica Familiar   
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 Ha uma ordem entre os irmãos que deve ser 

compreendida e respeitada. Só se tem paz quando 

cada um respeita seu lugar e, sobretudo, o dos 

pais nesses sistema, sem os substituir e desres-

peitar.  Irmãos são sempre irmãos, não se tornam 

pais uns dos outros mesmo quando tenham cui-

dado ou precisem cuidar de algum deles. Os caçu-

las, particularmente, são os últimos que chega-

ram no sistema, portanto os menores. No entanto,  

sem estabelecer regra, frequentemente são 

aqueles que querem "curar" todo o sistema, re-

solvendo pendências de todos e criticando aque-

les que vieram antes. Assim sentem-se maiores e 

melhores que os outros membros do sistema. 

Com esta postura não só não resolvem o que pre-

tendem, mas criam novos problemas, sobretudo 

para si mesmos.  

Este desejo de fazer algo por todos talvez venha 

da pressão e da percepção que vige na alma de 

que aqueles que vem por último recebem a força 

de todos que vieram antes e nela caminham na 

vida. Os caçulas receberam mais, mesmo aqueles 

que no consciente não reconheçam e queixem fal-

ta ou descaso. Há uma pressão para retribuir, no 

entanto, o caçula é o mais livre do sistema.  

Quando se pode olhar para o verdadeiro lugar na or-

dem familiar e respeitá-la se experimenta uma 

grande liberdade e a conexão com a verdadeira força 

de ação e realização na vida. 

 

A Constelação Sistêmica Familiar auxiliar a identifi-

car e encontrar uma melhor solução para os sinto-

mas vindos da “desordem” no sistema familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Cons-

telação Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias 

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 

 

 

 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/


Terapias integradas 
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Quer aprender a usar a onda Theta? Liberar trau-
mas, ressentimentos, transformar seus padrões e 
co-criar a sua realidade? 

Descubra como tudo isso e muito mais torna-se 
possível quando encontramos as respostas que 
buscamos dentro de nós. 

Como o Thetahealing pode te ajudar? 

O Thetahealing é um método quântico que atua em 
traumas, emoções, sentimentos e crenças limitan-
tes. Ao liberá-las, automaticamente passamos a 
vibrar numa frequência mais elevada o que nos 
proporciona co-criar e/ou atrair situações mais 

favoráveis para nossas vidas. 

É possível melhorar muito até mesmo curar-se de 
muitas doenças, entre elas, fobias, pânico e de-
pressão;  e ter uma vida normal, bem como, com-
preender o propósito da vida com a espiritualidade. 
Porém, é preciso que se encontre as situações que 
as originaram, e isso, na maioria dos casos, pode 
estar em outras encarnações, outras vidas. 

Com a proposta da Regressão Terapêutica, dentro 
da Psicoterapia Reencarnacionista buscamos en-
contrar a origem desses sintomas / sentimentos/ 
comportamentos em outros tempos, e fazer os 
desligamentos dessa lembrança promovendo en-
tendimentos, e assim uma melhora duradoura. 

Ficou curiosa (o)?   

Acha que a terapia pode te ajudar?  

Venha passar por essa experiência de despertar de 
consciência de reforma íntima. 

“Se é para transformar, começa contigo mesmo” 

E se soubesse que as Barras de Access podem 
ajudar você a manifestar a potência que você é? 
Você escolheria receber sessões de Barras de 

Access? 

As Barras de Access são 32 pontos na cabeça on-
de estão armazenados todos os pensamentos e 
ideias. 

Quando as barras são ativadas, através do toque 
na cabeça, é como apertar a tecla “delete” do com-
putador, apagando esses condicionamentos que 
não nos servem mais, permitindo assim, mais es-
paços disponíveis para poder criar experiências 
novas. 

Como escolhe viver tua vida? Escolhe com felici-
dade, alegria e glória? 

Venha criar uma realidade sem julgamentos.  

Como? 

Passando por sessões de Barras de Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou Jeane C.  P. Hoffmann, Psicoterapeuta Holísti-
ca, Terapeuta de Regressão, Barra de Access, Flo-
ral e Sanadora.  

Atendo presencialmente em Caxias do Sul.. 

Agende agora mesmo sua consulta! 

 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho. 

“Todo ser humano nasce com objetivos a se-

rem conquistados na vida. Você nasceu para 

enfrentar a vida  e tornar-se melhor”. 

Volume 2, edição 1. 



Hamadríade — Curso Magia Luminar (Lançamento 08/2019) 

Os cursos da Hamadríade possuem como objetivo 

integrar a Sabedoria Ancestral difundida no oriente 

e ocidente em diferentes conhecimentos e terapias 

sobre o Sagrado Feminino. 

Muitas mulheres estão despertando e buscando 

meios para compreender e interagir com seus pró-

prios universos, ativando suas magias a partir do 

contato com os Luminares - SOL e LUA; os elemen-

tos primordiais como: terra, água, fogo e ar; consi-

go mesmas, identificando as ligações existentes 

entre seu mundo interno e seu útero, com tudo que 

existe e, assim, desbloqueando seu potencial cria-

tivo, curativo e mágico. 

Qual é o seu poder e potencial criativo? 

Os cursos da HAMADRÍADE são destinados àquelas 

mulheres que estão começando seu caminhar, não 

importa a idade e nem o ciclo em que esteja, se 

menstrua ou não, possui útero físico ou não, nada 

disso faz com que uma mulher deixe de ser quem 

verdadeiramente é! 

Fomos por muito tempo desconectadas de nossas 

verdades mais íntimas, tentando responder aos 

estereótipos construídos por um mundo patriarcal 

de beleza e seus postulados de conduta. Felizmen-

te, hoje, vivemos um retorno a religiosidade da 

Grande Mãe, onde nós mulheres, exigimos espaço 

para crescer e florescer e sem pedir licença esta-

mos desbravando velhos territórios para construir 

a partir deles novos caminhos. 

Nossos cursos estão divididos em três módulos, 

compreendendo TEORIA, PRÁTICA  e TRATAMEN-

TOS NATURAIS (Ginecologia e Cosmetologia Natu-

ral). Além disso, quem participa ganha três SUPER 

BÔNUS em cada um dos cursos. 

 

O curso MAGIA LUMINAR é introdutório ao Sagra-

do Feminino é onde apresentamos teoricamente os 

principais símbolos e arquétipos ligados a magia 

feminina.  Assim como, a importância de trabalhar-

mos com a energia dos luminares, entendendo co-

mo os processos de Lunação (relação do Sol e da 

Lua) interferem nos ciclos femininos. 

Em termos práticos ensina 

como "plantar sua Lua" 

(plantar o sangue menstru-

al)  trabalhando com seus 

ciclos e se reconectando 

com a mãe natureza. Para 

as mulheres que não mens-

truam mais, o plantio da Lua 

se faz de forma diferencia-

da, com outros elementos e rituais, com o mesmo 

objetivo de despertamento e reconexão. Traz tam-

bém, técnicas para solarizar o útero, a partir de 

limpezas e meditações dirigidas. 

A Ginecologia e Cosmetologia natural também são 

contempladas, onde aprende-se limpezas uterinas 

e tratamento das mais comuns doenças femininas 

a partir do uso das ervas, geoterapia e aromatera-

pia. 

Confira os super bônus que acompanham esse 

curso em nosso site  

www.hamadriade.com.br/cursos 

Se tiverem dúvidas, sugestões de cursos, assun-

tos, temáticas que  gostariam que fossem aborda-

dos, entre em contato conosco! Teremos o maior 

prazer em atender suas solicitações! 

Todas temos e carregamos em nós as marcas 

da ancestralidade e um poder inato, único, ao 

qual estamos destinadas a desenvolver e 

compartilhar com o mundo. 

Outro curso que será lançada até o final do ano é o 

TEAR DE GAIA,  Destina-se àquelas mulheres que 

já conhecem alguma coisa de seus ciclos e 

querem se aprofundar nos conceitos do Sagrado 

Feminino. Confira no site os módulos e,  

conteúdos. Faça sua reserva naquele que melhor 

responde as suas necessidades! 

Contato: www.hamadriade.com.br 

E-mail: laramoncay@gmail.com 

Telefone: (54) 99154- 1840 
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https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar
https://www.hamadriade.com.br/contato
http://www.hamadriade.com.br
mailto:laramoncay@gmail.com?subject=reservar%20vaga%20curso%20Magia%20Luminar


Numerologia e Tarô  
O Número 1, o Mago e a primeira sabedoria da Deusa: a Energizadora 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

SoundCload—Áudios 

SAGRADO FEMININO 
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O número 1 representa o princípio da unidade, o começo 

de uma longa jornada rumo ao despertar da consciência. 

Corresponde ao Sol, a energia Yang, portanto, ao aspecto 

dinâmico e criativo da energia. O número 1 como destino 

vai conduzir a construção de uma individualidade, por 

meio de atividades que sejam de alguma forma pioneiras, 

para que possam aprender a expressarem-se deixando 

suas marcas no mundo. Quando esses atributos já fazem 

parte da personalidade de um número 1, então deve 

aprender a direcionar essa energia para o coletivo, sendo 

um construtor de caminhos para os outros.  

No Tarô, o Arcano 1 é o Mago e 

corresponde ao planeta Mercú-

rio. Por ser o planeta mais pró-

ximo ao Sol é considerado o 

deus da comunicação e o men-

sageiro entre os homens e os 

seres celestes. Neste Arcano, o 

arquétipo do Mago indica que 

deve-se aprender o poder da 

comunicação, lidando com os 

diferentes elementos da nature-

za, manipulando essas energias em prol do comunitário. 

Significa que as pessoas regidas pelo número 1 devem 

manter um contato constante com o mundo espiritual, 

estando a serviço de algo maior que eles mesmos, para 

que a partir dessa união entre o mundo material e espiri-

tual possa realizar seu processo de unidade e de cons-

trução de uma individualidade capaz de materializar em 

si as energias mais sutis, ao mesmo tempo em que se 

eleva a elas.  

Abrindo a matriz primordial da sabedoria as deusas que 

possuem características energizadoras são aquelas que 

fazem a vida se mexer, representando o movimento do 

som, especificamente o som do tambor. Seu movimento é 

eterno e o ritmo da dança segue as batidas de seu instru-

mento mágico. Libera a energia criativa, sexual e criado-

ra. Dança entre o êxtase e as sombras, liberando tudo 

que impede a energia de fluir. Por ser intensa,  pode as-

sustar aquelas pessoas mais contidas e com limites or-

denados. Representa o início da jornada rumo ao interno, 

conduzindo homens e mulheres na descoberta de sua 

própria divindade.  

Você já tocou seu tambor hoje? 

Sou Lara Moncay Reginato, 

historiadora, astróloga, ta-

róloga, bioterapeuta, ideali-

zadora  e facilitadora da    

HAMADRÍADE—caminho 

para o interno. A HAMADRÍ-

ADE reúne conhecimentos 

ancestrais difundidos no ori-

ente e ocidente sobre o sa-

grado feminino.  

Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em formato de Informativo, e-

books, mandalas, áudios e vídeos. 

No mês de agosto será lançado nosso primeiro curso, MAGIA LUMINAR, indicado para todas as mulheres que estão 

iniciando ou retomando o contato com seu SAGRADO FEMININO. É 100% online, você faz no seu tempo e tem até 2 

anos para ver e rever todos os vídeos e materiais, além de muitos bônus! 

Você vai ficar fora dessa?  Reserve agora mesmo sua vaga!    AQUI 

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/contato

