
Assim como no mês anterior come-
çamos esse ciclo sob a influência da 
Lua Nova, no signo de Libra, ocorri-
da após o Equinócio de Primavera. 
Em outubro a Lua Cheia entra no dia 
13, É uma Lua duplamente fogo, pois 
entra no signo de Áries, oposta ao 
Sol em Libra, como deve ser nesta 
fase e em quadratura com a conjun-
ção Saturno/Plutão.  

Nesta lunação podemos esperar por 
mudanças abruptas e inesperadas, 
pois as energias que estão relacio-
nadas com autoridades e governos 
estarão sendo mexidas, afetando 
tanto as pessoas que possuem Sol 
ou Lua em Capricórnio, quanto ao 
eixo Áries/Libra.  

A Matriarca dessa Lunação é 
“Aquela que ensina como trabalhar 
com a verdade” para construir um 
mundo que possa ser compartilhado 
com todos os seres. Representa 
tanto o poder criador quanto des-
truidor, pois revela quando nutrir as 
criações ou destruir as ilusões e li-
mitações. Quando desejamos a ma-

terialização de nossos sonhos, esta 
Matriarca mostra o uso adequado da 
energia vital contida nos quatro ele-
mentos - fogo, ar, água e terra.  

Na Lua cheia seu propósito é direci-
onar a nossa energia criativa para 
um desejo ou meta, ativando nossa 
força vital para a superação de al-
gum distúrbio físico, usando os re-
cursos pessoais, mágicos e espiritu-
ais para melhorar nossa qualidade 
de vida e participar da Grande Teia 
da Criação.   

Já a Lua Nova entra no dia 28, quan-
do o Sol e a Lua se encontrarem no 
signo de Escorpião. É uma Lua ex-
tremamente mágica, onde será pos-
sível perceber e integrar aspectos 
sombrios de nossa psique, identifi-
cando as amarras, nós ou distorções 
que impedem a manifestação das 
aspirações e sonhos. Também será 
possível analisar e perceber os blo-
queios existente na manifestação da 
criatividade e autoexpressão para 
que seja possível removê-los e 
transmutá-los.  
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Sol em Leão 

No dia 23 de outubro o Sol entra no signo de Escorpião. Os escorpianos nor-
malmente são pessoas que enxergam além, que veem a sujeira debaixo do ta-
pete e sabem das maracutaias que acontecem ao seu redor. Apesar de muitos 
escorpianos optarem por uma autoimagem mais conservadora, seu mundo 
interno pode ser devastador, irrequieto e estar em constante ebulição. Tem 
como planeta regente o poderoso Plutão e como mito a Fênix, a poderosa ave 
que renasce de suas próprias cinzas. Existe em Escorpião a necessidade de 
auto-inventar constantemente, revirando o lixo interno, trazendo à tona suas 
sombras para tornarem-se mais íntegros, completos e, logo depois, nova-
mente mergulharem em si mesmos mais uma vez. Toda essa energia de trans-
formação pode ser insuportável para algumas pessoas, criando uma necessi-
dade de controle muito grande sobre si mesmos ou simplesmente soltando 
completamente as rédeas, buscando auxílio em outros elementos como dro-
gas, álcool ou sexo exagerado. Escorpianos (as) possuem um magnetismo na-
tural e um ar misterioso que instiga e atrai diferentes parceiros, são amigos 
leais e inimigos muito poderosos.  

SAGRADO FEMININO 

A importância das 
limpezas uterinas 

2 

Dicas de Ginecologia 
natural 

3 

Uma pitada de magia 3 

Constelação Sistêmica 4 

Terapias Integrativas 5 

Mulher Erveira 5 

Curso Magia Luminar 6 

 

Numerologia e Tarô 7 

Nesta edição: 

Aqui você encontra: 

 

 Sagrado Feminino 

 Conhecimentos Ancestrais 

 Dicas astrológicas 

 Lunações 

 Ginecologia Natural 

 Pitadas de Magia 

 Constelação Sistêmica 

 Terapias  Integrativas 

 Mulher Erveira 

 Numerologia 

 Tarô 

Sol em Escorpião 



Página 2 

A história do Sagrado Feminino – o resgate da magia fe-
minina vem junto com a religiosidade da Nova Era. Essa 
nova/velha religiosidade busca seus fundamentos teóri-
cos e práticos nas sociedades antigas, principalmente as 
orientais como Índia e China. Trazem seus conceitos de 
corpos, chacras, energias fazendo uma releitura e adap-
tando as diferentes técnicas orientais às necessidades e 
compreensões ocidentais.  
 
Dai que surgem as diferentes terapias holísticas, como 
Reiki, Shiatsu, Medicina Ayurveda indiana e medicina tra-
dicional chinesa, como o uso da acupuntura, o uso dos 
sons (mantras) dos cheiros (incensos, aromaterapia), os 
diferentes tipos de Yoga, que são as práticas das diferen-
tes escolas filosóficas e espirituais da Índia.  
 
Além disso, busca-se o resgate e a valorização da cultura 
e religiosidade dos povos originais, os povos indígenas 
que ocuparam originalmente todas as Américas, resga-
tando suas cosmologias e magias, como por exemplo os 
diferente tipos de xamanismos, ou as comunidades andi-
nas mais antigas ainda e de culto solar, como dos Qeros 
peruanos, que vivem nos pontos mais altos dos andes. 
Aqui temos o resgate à medicina natural dessas religiosi-
dades, que se une às medicinas orientais. 
 

Junto com tudo isso vem a percepção de pertencimento a 
um complexo ecossistema, que se desdobra em várias 
correntes de pensamento como os conceitos do pensa-
mento ecossistêmico, da ecofeminilidade ou ecofêmeas, 
onde - a terra é um organismo vivo, com recursos finitos e 
que precisa ser cuidada, é vista como a grande mãe, de 
muitos nomes, como por exemplo a Pachamama andina, 
que nos doa a vida, nos alimenta e nos nutre, enquanto 
espera pacientemente que suas filhas regressem e que 
voltem a se conectar com ela, pois estamos todos interli-
gados. 

onde o feminino era valorizado e reverenciado como doa-
dor de vida, resgatando a autoestima e importância do Ser 
Mulher, importância essa que foi retirada pelas religiões 

monoteísta, onde a mulher deixa de fazer parte da cria-
ção e torna-se a portadora do pecado original, sendo to-
talmente subjugada ao poder masculino e patriarcalista. 
O Sagrado Feminino traz em si a semente da união des-
ses diferentes conceitos, que não são divergentes, muito 
pelo contrário, se complementam e trazem essa noção de 
organização sistêmica, de estarmos todos interligados. 
 
A natureza com seus diferentes reinos, mineral, vegetal, 
animal e humano está toda interligada, um afeta o outro e 
somos todos codependentes. 
Assim como a mãe terra doa a vida e nutrição de seu ven-
tre, de suas entranhas, as mulheres ao despertarem para 
o poder de seus úteros, gestam novos mundos, novas 
possibilidades de vida e de construção planetária. 
Assim ressuscitar o Sagrado Feminino significa reconec-
tar as mulheres à natureza, ao mesmo tempo em que dá 
vida e ânimo aos seres naturais.  

 

É educar o ouvido para que se escute, de novo e mais uma 
vez, a voz da intuição; é deixar as ancestrais falarem - 
ainda que suas falas venham repletas de dores ou mur-
múrios sombrios, é preciso permitir que soltem suas do-
res para que recuperem o viço, a voz e a magia do Sagra-
do que são e representam. 
 
É papel da mulher do hoje que vive esse retorno e reco-
meço de ciclo - em que a mágica feminina submerge das 
entranhas da Grande Mãe - aprender a lidar com seu Sa-
grado, construindo uma sociedade mais igualitária no 
mesmo momento em que cura e se liberta das memórias 
e dos males da sociedade patriarcal. 
 

Abrindo mão dos estereótipos escravizantes e irreais de 
beleza, de toda ideia de competição e divisão entre as 
mulheres que não passam de estratégias para enfraque-
cer o poder e a beleza da SORORIDADE que existe entre 
irmãs, quando finalmente são capazes de compreender 
conscientemente que uma é parte da outra, que existem 
umas nas outras em seus diferentes aspectos, sejam 
eles de luz ou de sombra. 

A Nova Era e o Sagrado Feminino  

É nesse caldeirão, onde mistura-se às 
diferentes culturas nativas e orientais, 
que renasce a religiosidade do feminino e 
que vai buscar validação nos estudos 
arqueológicos das mais diferentes 
comunidades matrifocais  

É encantar a floresta, as montanhas, o Sol, a 
Lua; é resgatar o poder mágico do sangue 
menstrual; é aprender a trabalhar com as 
ervas, com as “madres e abuelas” plantinhas 
que ao mesmo tempo que curam contam de 
si. 
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Neste informativo vamos aprofundar o uso da aro-

materapia na Ginecologia Natural e mais especifi-

camente para as limpezas uterinas. Dando continui-

dade ao que falamos em “Dicas de Magia” no infor-

mativo de Setembro, vamos trazer para vocês ou-

tros óleos essenciais que podem ser utilizados.  Os 

óleos essenciais são substâncias voláteis extrema-

mente concentradas, que possuem princípios ativos 

de acordo com suas composições químicas, seu ob-

jetivo é proporcionar bem estar físico e emocional, 

já que possui diversos componentes químicos tera-

pêuticos. Possuem muitas propriedades curativas, 

podendo ser utilizados de forma eficaz para manter 

a saúde, estimulando a regeneração celular, alivi-

ando dores, equilibrando as disfunções emocionais 

e combatendo bactérias, fungos e outras formas de 

infecções. Além de proporcionar alívio do estresse, 

aumento de energia e aumento da concentração 

mental. Porém, o fato de os óleos essenciais esta-

rem em concentrações muito elevadas, exige al-

guns cuidados e conhecimento. Sua atuação se dá 

por meio do olfato, pois as moléculas aromáticas 

chegam instantaneamente ao sistema límbico cere-

bral, onde as propriedades da planta atuam sobre o 

hipotálamo, a glândula pineal e pituitária agindo so-

bre o sistema nervoso e hormonal.  

LAVANDA ( Lavandula Angustfolia, Lavandula Officina-

lis): este óleo essencial trabalha com a criança interior, 

ajudando a libertar-se de qualquer repressão que tenha 

sofrido. Estimula a criatividade, harmonizando as emo-

ções. Ajuda a soltar os pensamentos fixos, refrescando 

a mente, promovendo leveza, abertura, equilíbrio men-

tal, calma e liberdade interior. 

YLANG YLANG (Cananga Odorata): O óleo desta flor aju-

da a desenvolver a sensualidade, suavidade e intuição, 

sendo considerado um óleo afrodisíaco atua tanto em 

homens como mulheres, abrindo ambos para a intimi-

dade, o soltar-se. Também trabalha nas dificuldades de 

relacionamento e traumas afetivos, como agressões, 

abusos e violências, principalmente aquelas que foram 

vivenciadas na infância. Estimula a união, compreensão 

e solidariedade, ajudando a soltar a raiva. Não pode ser 

usado excessivamente, pois seu poder afrodisíaco em 

excesso torna-se um sedativo.  

GERÂNIO (Pelargonium Graveolens): Conforme está na 

Apostila do Módulo II, este óleo essencial atua na auto-

confiança e coragem que se originam no chacra cardía-

co, fortalecendo a feminilidade e autoestima, trazendo 

equilíbrio, calma e capacidade de superação. Ajuda as 

mulheres a melhor se organizarem diante das muitas 

tarefas e papéis que desempenham diariamente. É um 

bálsamo para o coração, curando as dores afetivas, 

traumas, bloqueios com a figura materna, insegurança, 

melancolia, medos, timidez, exaustão nervosa, apatia e 

carências que podem levar a compulsão alimentar. Es-

timula a intuição, criatividade, a tomada de decisões e 

fortalece a espontaneidade, energia vital. confiança, 

segurança, força e expressividade. 

JASMIM (Jasmimum Officinale, Jasmimun Grandiflo-

rum, Jasmimum Sambac): O óleo dessa flor trabalha 

profundamente o feminino, a beleza e a sensualidade 

natural, conectando as mulheres ao mundo dos sonhos 

e da intuição. Auxilia na transformação, na liberação de 

vícios e mudanças de velhos hábitos e, principalmente, 

das falsas imagens que podemos ter de nós mesmas, 

outras pessoas ou situações. 

Dicas de Ginecologia natural 

Uma pitada de magia... 

Faça arte com seu san-
gue menstrual.  

Você sabia que muitas 
mulheres pintam qua-
dros, desenham e con-
sagram diferentes obje-
tos com o seu sangue 
menstrual?  

Aquelas mulheres que 
não menstruam mais ou 
que passaram por um 
processo de histerecto-
mia podem fazer arte 
utilizando a resina de 

Sangue de Dragão para 
ressignificar esse mo-
mento, estabelecendo 
uma conexão com seu 
ciclo interior e seu san-
gue interno.  

Sinta, perceba, deixe sua 
intuição mostrar o que 
deve ou não fazer. Divir-
ta-se com seu ciclo e 
aprenda de você com 
você mesma. Você vai se 
surpreender com tudo 
que descobrirá de si. 
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 Êxito na Relação de casal. 

Segundo Bert Hellinger , “o homem deve servir o 

feminino. Isto indica que tudo o que o homem faz 

está, a fim e a cabo, a serviço da mulher".  

Essa é a segunda metade de sua frase completa 

contida no livro Ordens do Amor. 

Vamos à frase completa: 

“A relação de casal é bem sucedida quando a 

mulher segue o homem. Isso significa que ela 

deve segui-lo para o país, a língua, a cultura, e a 

família dele, e permitir que os filhos façam o 

mesmo.  Ambas as coisas pertencem à ordem do 

amor: que a mulher siga o homem e que o ho-

mem sirva ao feminino.” 

“Enquanto a mulher e o homem a reconhecem 

reciprocamente, enquanto ela aceita que o ho-

mem a serve e ela o segue, se vê cumprida uma 

importante ordem do amor que faz felizes às cri-

anças. Os filhos que têm pais de dois países dife-

rentes têm duas pátrias. Isso é muito importan-

te. Nesse caso, a pátria do pai tem prioridade, e a 

da mãe recebe o mais alto respeito.” 

Ainda de acordo com Bert Hellinger, em seu livro 

Para Que o Amor dê Certo: "Para que um relacio-

namento dê certo é necessário que cada um dos 

parceiros deixe a sua própria família. Não so-

mente no sentido concreto, mas que cada um 

precisa deixar também alguns princípios que 

eram válidos em sua família e negociar com seu 

parceiro novos princípios que, por assim dizer, 

sejam conformes com ambas as famílias.  

Nesse novo nível o casal pode viver um relacio-

namento íntimo.” 

Significa dizer que homem e mulher devem dei-

xar pai e mãe. 

Esse é um movimento básico para a construção 

de uma saudável relação de casal. 

Após deixar seu pai e sua mãe o homem deve 

unir-se à sua mulher, servindo ao feminino. Esta 

é, de acordo com Hellinger "a compensação" pa-

ra o que diz a primeira metade da frase "A mu-

lher deve seguir o homem". 

Devemos esclarecer usando as próprias palavras 

de Hellinger que "seguir não significa obedecer. Sig-

nifica apenas que sigo alguém para sua família, seu 

idioma, sua cultura e permito que os filhos também o 

façam. Isso é uma grande concessão que a mulher 

faz ao homem, uma enorme concessão. " 

"A única exceção que conheço é quando a família do 

pai está carregada de destinos pesados. Nesse caso, 

os filhos precisam passar da esfera do pai e da famí-

lia dele para a esfera da mãe e da família da mãe." 

Bert Hellinger 

Devemos considerar que essas são situações ob-

servadas por Bert Hellinger ao longo de anos de tra-

balho com as Constelações Familiares, verificadas 

poucas situações opostas. 

Fonte: Livros Ordens do Amor e Para Que o amor dê 

Certo 

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 

 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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O dia da criança está se aproximando, então nada mais 
justo que abordemos o quanto nossos pequenos também 
podem ser beneficiados com as terapias alternativas, em 
especial as Barras de Access, lembrando que em edição 
anterior do Informativo da Hamadríade, explico na íntegra 
a técnica.  Crianças e bebês de todas as idades se benefi-
ciam enormemente ao terem suas barras “corridas”. Des-
de o momento da concepção, estamos cientes dos pensa-
mentos , sentimentos, e emoções de nossas mães e do 
ambiente que nos cerca. As Barras de Access dissipam e 
liberam o eletromagnetismo acumulado no cérebro a 
partir dessas experiências e. desta forma criando mais 
espaço e clareza. Enquanto uma sessão de adulto pode 
durar 45 minutos, as Barras das crianças e dos bebês 
tendem a correr muito mais rápido, pois para estes seres 
não existe julgamento, tão pouco, crenças limitantes, 
sendo assim, 20 minutos são suficientes. As crianças es-
tão mais dispostas a experimentar mudanças rápidas, 
dormem melhor, interagem com mais facilidade com os 
pais, irmãos, amigos e professores. As Barras atuam com 
facilidade e alegria, desbloqueando traumas de nasci-
mento, problemas comportamentais, fobias, ansiedade, 
estresse, criatividade, sono, relaxamento, traumas em 
geral, aprendizado, concentração, socialização e leveza 
do ser.  As sessões de Barras fazem com que o cérebro 
funcione com mais eficiência e retenha mais informações. 
Vale ressaltar que a quantidade de sessões varia de acor-
do com a necessidade de cada indivíduo. o importante é 
saber que os benefícios são crescentes e infinitos e, a 
mudança é contínua e cumulativa. Necessitando de mais 
informações, entre em contato comigo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  

Um dos mais populares ingredientes utilizados na magia, 
desde nossa ancestralidade é a Maçã. Possui uma sim-
bologia polêmica e enigmática, oculta e ao mesmo tempo 
singela e doce.  Eva, Adão, Newton, a bruxa e a bela ador-
mecida, Deusa Hespérides, Rei Arthur, fadas, Apple, cre-
púsculo e muitos outras histórias e mitos. Fruta que re-
presenta o conhecimento oculto!  Muitos ritos antigos 
tinham a maçã como uma das forças misteriosas para a 
sabedoria. Dar de presente ao mestre/professor uma 
maçã simbolizava respeito e admiração. Caramelizada 
em vermelho vibrante, junto a fogueira de São João, te-
mos a Maçã do Amor! Paixão, vigor, calor... doçura! Ob-
serve... que comum a todos os contos, o fato de marcar 
um acontecimento, "o clic", "a travessia", "a ponte", "o 
elo" para algo novo e diferente. Uma escolha, uma mu-
dança por meio do conhecimento ou pela falta dele. Em 
resumo, temos a maçã representando a paixão, o amor e 
a sensualidade, além das propriedades calmantes à al-
ma e o estímulo do poder intelectual e da sabedoria espi-
ritual. Dentre suas propriedades em benefício do corpo 
físico temos a redução do colesterol ruim (LDL), a pre-
venção ao envelhecimento precoce, a proteção da voz e 
da garganta, o fortalecimento do sistema imunológico, a 
prevenção e o combate à anemia, ao fortalecimento dos 
dentes e gengivas e a melhora do sistema digestivo co-
mo um todo. Da próxima vez que pegar uma maça nas 
mãos, observe e sinta toda essa energia vibrar. Saboreie 
uma deliciosa maçã com pensamentos agradáveis e pra-
zerosos. Consuma mais em sua alimentação desta rica e 
formosa fruta.  No estudo do Mulher Erveira, temos a 
energia como o princípio para o conhecimento básico de 
tudo.  

 

 

 

 

 

 

 

Sou Denisse Medeiros, Terapeuta Holística em Sincroni-
cidade, criadora e facilitadora do curso/vivência Mulher 
Erveira, que acontece presencialmente em Novo Ham-
burgo. Próxima turma dia 19/10, sábado, das 14h às 20h. 
Te convido a participar conosco deste círculo mágico de 
lindos saberes ancestrais. 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 Volume 5, edição 1. 

Mulher Erveira 



Cursos da Hamadríade  
A Hamadríade - Sagrado Feminino, traz vários cur-

sos em diferentes modalidades. 

 

CONFIRA ABAIXO 

 

MINICURSO sobre  

GINECOLOGIA NATURAL E SAGRADO FEMININO 

Recentemente tivemos a primeira edição do Mini-

curso introdutório sobre Ginecologia Natural e Sa-

grado Feminino. Os vídeo-aulas foram disponibili-

zados entre os dias 23 e 27 de setembro. Po-

rém,ainda é possível acessar este Minicurso gra-

tuitamente. Para isso, basta entrar pelo nosso site 

e realizar um cadastro - e-mail e senha - para que 

possa assistir todas as aulas e fazer download dos 

materiais disponibilizados. 

Para MINICURSO - clique AQUI 

 

MAGIA LUMINAR - INICIAÇÃO AO SAGRADO FEMI-

NINO E GINECOLOGIA NATURAL 

Curso MAGIA LUMINAR  trata da iniciação do Sa-

grado Feminino e Ginecologia Natural é 100% onli-

ne, você faz no seu tempo e tem até dois anos para 

concluir. É um curso pago, com mais de 50 vídeo 

aulas, apostilas, materiais diversos e muitos bô-

nus. O investimento é de R$ 485,00 que pode ser 

parcelado em  até 12x. Ao dividirmos seu valor total 

pelos 24 meses de acesso você verá que o valor 

investido para realização deste curso é de pouco 

mais de R$ 20,00 mensais, ou seja, totalmente 

acessível e dentro das suas possibilida-

des. Conheça tudo que você irá aprender e praticar 

clicando AQUI 

 

CURSO PRESENCIAIS SOBRE GINECOLOGIA  

NATURAL E SAGRADO FEMININO 

Os cursos presenciais ocorrem em Caxias do Sul e 

Porto Alegre, no RS, abordamos as diferentes téc-

nicas de limpezas uterinas e a importância da ma-

gia das ervas do feminino e dos quatro elementos 

para o despertar da Mulher Ancestral de Poder. 

Acompanhe nossa agenda clicando AQUI 

 

NOVIDADES! 

 

Tem muitas novidades vindo por aí, como Minicur-

sos gratuitos e online sobre Tarô e Astrologia. Cur-

sos especiais sobre as Luas nos signos e as emo-

ções, além disso, teremos cursos de Ginecologia 

Natural, focados nas diferentes técnicas de limpe-

zas uterinas, além de muitas surpresas! Faça seu 

cadastro em nosso site e fique por dentro de tudo 

que estamos construindo especialmente para você. 

QUERO ME CADASTRAR 
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https://www.hamadriade.com.br/cursos-1
https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso
https://www.hamadriade.com.br/cursos-presenciais
https://www.hamadriade.com.br/contato


Numerologia e Tarô  

O Número 4 - O Imperador e a Iniciadora 

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 4 vibra com o planeta 

Urano, representando o individu-

alismo, originalidade, capacidade 

inventiva e tolerância. As pesso-

as que possuem como numero de 

destino o 4 raramente são com-

preendidas por seus amigos e 

familiares, sendo um enigma pa-

ra todos que os conhecem. Fa-

zem suas próprias regras e tudo 

que se distancia do costumeiro 

representa um forte apelo à na-

tureza questionadora e curiosa 

da pessoa 4. O Arcano 4 - O Impe-

rador no Tarô representa a força 

yang masculina em ação. O Impe-

rador comanda as novas cons-

truções estando mais associado 

ao planeta Marte e a energia iniciado-

ra de Áries, representando o aspecto 

pioneiro e inventivo deste signo. Já a 

Iniciadora é a energia da deusa que 

pesquisa reações e explora profun-

didades ocultas. É um renascimento 

constante. O processo de iniciação 

pode se comparado ao ato de se dei-

xar uma pessoa livre em meio a um 

tesouro cheio de itens de poder, e cu-

ja forma de usar não se tem condi-

ções de entender. Entramos na ca-

verna da Iniciadora não apenas para 

beber o líquido que ferve em seu cal-

deirão, mas também para nos trans-

formarmos na mistura que ela está 

preparando, pois ela nos ensina a 

forma de mudar.  

Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora  e facilitadora da   

HAMADRÍADE—caminho para o interno. 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, áudios e vídeos. 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/caminhoparaointerno/
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
https://www.youtube.com/channel/UCvWAc9MWV5jeXjwHhT3dCZQ
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