
  

 

Como de costume, o mês começa sob as 
energias da Lua Cheia e as comemora-
ções da páscoa cristã, o que significa di-
zer, dias difíceis e de grande densidade. 
 
No dia 04, no domingo, temos a entrada 
da Lua Minguante no signo de Capricór-
nio. Neste signo, as questões do subcons-
ciente, representados pela fase lunar, 
podem ganhar maior materialidade por 
meio dos sonhos, sentimentos e sensa-
ções. Em virtude do período e de tudo que 
se movimenta energicamente, pode ocor-
rer uma densificação ainda maior desse 
“negativo”. O interessante é nos manter-
mos sintonizados com nossas realidades 
espirituais, positivos e focados nos proje-
tos futuros. Nesta Lua, existe uma grande 
dose de intuição e de percepção do que é 
preciso para colocar os projetos em mo-
vimento, preste atenção ao seu processo 
criativo e permita que ele se manifeste. 
 
No dia 11 temos a entrada da Lua Nova no 
signo de Áries, onde os luminares (Sol e 
Lua) também farão uma conjunção com 
Vênus. Neste processo pode-se perceber 
a formação dos valores, do que conside-
ramos como importante, belo e valioso 
em consonância com a formação da indi-
vidualidade e do que acredita-se ser úni-
co em cada pessoa. Também é momento 
de mudança e descarte de velhos padrões 
de comportamento que impedem a ex-
pressão mais saudável dessa individuali-
dade. A fase Nova sempre indica a trans-
formação dos aspectos emocionais que 
não nos servem mais e a construção do 
novo ciclo. Aqui, assim como na fase an-
terior, cabe perceber as ações necessá-
rias para o desenvolvimento dos sonhos e 
projetos. Deixe que tudo tome mais for-
ma, e comece a se colocar em ação.  
 
Já no dia 20 temos a Lua Crescente no 
signo de Leão. Saímos da cruz cardinal e 
entramos na cruz fixa. Os valores que 
foram mexidos e modificados nas fases 
anteriores tomam forma e se cristalizam 
dando maior visibilidade ao “Eu” interior 
de cada um. É uma Lua que mistura os 
elementos Yang, Ar e Fogo, dando muito 
movimento e dinamismo a autorrealiza-
ção e a manifestação do propósito de ca-
da um. Há muita energia sendo disponibi-
lizada, não desperdice essa Lua com sen-

timentos de insegurança sobre sua pró-
pria capacidade. Siga e construa-se du-
rante o caminhar, lembrando que ninguém 
está pronto ou acabado.  

Encerrando o mês, no dia 27, temos a en-
trada da Lua Cheia no signo de Escorpião. 
O Sol vai estar em Touro, conjunto a Mer-
cúrio, Vênus e Urano, exigindo uma mu-
dança de percepção quanto aos valores e 
a maneira como nos comunicamos com 
os outros e com nós mesmos. Escorpião 
exige uma descida aos nossos infernos, 
para que possamos descobrir as partes 
não crescidas de nós mesmos, dando a 
elas a possibilidade de seguir em frente e 
se libertar. Será uma Lua de muita tensão 
emocional, onde sentimentos desconheci-
dos que estavam guardados há muito 
tempo, serão percebidos pela mente 
consciente, exigindo mudança e tomada 
de posição. Em que setores da vida você 
precisa mudar, renovar? Você permane-
cer agarrado a valores e  a uma percep-
ção de mundo que não serve mais? Se 
sim, pode apostar que isso  te distancia de 
quem realmente és e do que veio fazer 
aqui.  
 
Então, abrace essa fase lunar como uma 
grande oportunidade de mudar e se liber-
tar de velhas e caducas prisões.  
 
Para saber mais, assista ao vídeo sobre 
as Luas do mês em nosso canal do youtu-
be: 
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Oxum 
Oxum é a força dos rios, que correm sempre adiante, 
levando e distribuindo pelo mundo sua água que mata 
a sede, seus peixes que matam a fome, e o ouro que 
eterniza as idéias dos homens nele materializadas. 
Como as águas dos rios, a força de Oxum vai a todos 
os cantos da terra. Ela dá de beber as folhas de Os-
sain, aos animais e plantas de Oxóssi, esfria o aço 
forjado por Ogum, lava as feridas de Obaluaiê, com-
põe a luz do arco-íris de Oxumarê.  
 
Oxum é por isso associada à maternidade, da mesma 
maneira que Iemanjá. Por sua doçura e feminilidade, 
por sua extrema voluptuosidade advinda da água, 
Oxum é considerada a deusa do amor. A Vênus afri-
cana. 
 
Como acontece com as águas, nunca se pode prever o 
estado em que encontraremos Oxum, e também não 
podemos segura-la em nossas mãos. Assim, Oxum é 
o ardil feminino. A sedução. A deusa que seduziu a 
todos os orixás masculinos.  
 
Diz o mito que Oxum era a mais bela e amada filha de 
Oxalá. Dona de beleza e meiguice sem iguais, a todos 
seduzia pela graça e inteligência. Oxum era também 
extremamente curiosa e apaixonada.  
            
E, quando certa vez se apaixonou por um dos orixás, 
quis aprender com Orunmilá, o melhor amigo de seu 
pai, a ver o futuro. Como o cargo de oluô (dono do 
segredo) não podia ser ocupado por uma mulher, 
Orunmilá, já velho, recusou-se a ensinar o que sabia 
a Oxum.  
 
Oxum então seduziu Exu, que não pôde resistir ao 
encanto de sua beleza, pedindo a ele que roubasse o 
jogo de ikin (cascas de coco de dendezeiro) de Orun-
milá. Para assegurar seu empreendimento Oxum par-
tiu para a floresta em busca das Iyami Oshorongá, as 
perigosas feiticeiras africanas, a fim pedir também a 
elas que a ensinassem a ver o futuro. Como as Iyami 
não desejavam provocar Exu,  não ensinaram Oxum a 
ver o futuro, pois sabiam que ele já havia roubado os 
segredos de Orunmilá. 
 
Tendo Exu conseguido roubar os segredos de Orun-
milá, o deus da adivinhação se viu obrigado a parti-
lhar com Oxum os segredos do oráculo e entregou  à 
ela os 16 búzios com que até hoje as mulheres jogam. 
Oxum representa, assim a sabedoria e o poder femi-
nino.  
 

Em agradecimento a Exu, Oxum deu a elea honra de 
ser o primeiro orixá a ser louvado no jogo de búzios, e 
entrega a eles suas palavras para que as traga aos 
sacerdotes. Assim, Oxum é também a força da vidên-
cia feminina.  
 
Mais tarde, Oxum encontrou Oxóssi na mata e apaixo-
nou-se por ele. A água dos rios e floresta tiveram en-
tão um filho, chamado Logun-Edé, a criança mais lin-
da, inteligente e rica que já existiu.  
 
Apesar do seu amor por Oxossi, em uma de suas lon-
gas ausências, Oxum foi seduzida pela beleza, os pre-
sentes e o poder de Xangô, irmão de Oxossi, rompendo 
sua união com o deus da floresta e da caça.  
 
Como Xangô não aceitava Logun-Edé em seu palácio, 
Oxum abandonou seu filho, usando como pretexto a 
curiosidade do menino, que um dia foi vê-la banhar-se 
no rio. Oxum pretendia abandoná-lo sozinho na flores-
ta, mas o menino se esconde sob a saia de Iansã a 
deusa dos raios que estava por perto. Oxum deu então 
seu filho a Iansã e partiu com Xangô tornando-se, a 
partir de então, sua esposa predileta e companheira 
cotidiana. 
 
 

As diferentes faces da Deusa 
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Dicas de Ginecologia Natural: Menopausa 

A menopausa pode apresentar algumas alterações no 

corpo físico e emocional. É uma fase de mudança que 

ocorre de maneira natural, não deve ser encarada co-

mo uma doença, e sim como mais uma das muitas fa-

ses pelas quais as mulheres passam.  

Nenhuma mudança acontece sem avisos, ou seja, os 

“sintomas” -  coloco entre aspas porque normalmente 

a palavra nos remete a alguma doença, o que não é o 

caso - são indícios, mensagens que nosso corpo envia 

para nos informar que estamos mudando de fase.  

Normalmente, quando nos tornamos consciente desse 

fato e acolhemos a menopausa como realmente é - 

natural, os sintomas diminuem e vamos aprendendo a 

lidar com essas mudanças extraindo a sabedoria exis-

tente nessa fase.  

Dentre os “sintomas” os mais recorrentes são os calo-

res chamados de fogachos, insônia, secura vaginal e 

uma baixa na libido.  

Tinturas ou Garrafadas: 

*Damiana (Turnera diffusa - will) 

*Sálvia (Salvia Officinalis) 

*folha de Amora (Morus Nigra) 

 

A receita acima trata dos fogachos, da secura vaginal, 

baixa libido e insônia.  

Obs: A Cimicifuga (cimicifuga racemosa) também é 

muito interessante de ser usada, mas nesta época é 

bem difícil encontrar a erva seca, é mais fácil achar-

mos em forma de cápsulas, que pode ser usada como 

um complemento à medicina da garrafada ou da tintu-

ra. 

O consumo da vitamina E também é muito importante. 

Ajuda a diminuir a perda de estrogênio e a manter a 

elasticidade da vagina. Está presente em nozes, amên-

doas e cereais.  

Para os calorões também é indicado fazer uma suple-

mentação com magnésio. 

 

Para Baixa Libido 

Existem várias razões e porquês para uma baixa na 

libido feminina. A mais comum é a baixa hormonal que 

acompanha a menopausa. Outras variantes podem es-

tar mais conectadas a relação com o parceiro. Muitas 

mulheres perdem a libido pelo marido, mas não por 

outros homens, então é preciso olhar para essa falta 

de libido com mais atenção.  

Seguem algumas receitinhas para melhorarmos a libi-

do e colocarmos o desejo sexual nas alturas. 

Vaporização: 
Esta vaporização serve tanto para aumentar a libido 

quanto combate a secura vaginal. 

Ingredientes: 

*Damiana (Turnera diffusa - will) 

*Alfazema (Lavandula) 

 

 



  

 

Medicina Ancestral: A Magia das Ervas— Curso 100% online 
Este curso é uma formação, 100% online, contendo 51 

aulas, com vídeos, materiais em pdf e áudios. Está dis-

ponibilizado na plataforma da Hotmart.  

É indicado a todas as pessoas que queiram aprender 

sobre a magia das ervas medicinais ou aprofundar 

seus saberes. Você não precisa ter nenhum conheci-

mento prévio sobre a utilização das ervas. Também é 

um indicado para quem já é terapeuta ou quer dar iní-

cio a uma nova atividade, pois o curso possui certifica-

ção de terapeuta em Medicina Ancestral. 

O que você vai aprender? 

Neste curso, você vai aprender a preparar 19 tipos de 

medicinas, ou seja, 19 maneiras de se trabalhar com as 

ervas para prevenção e cura do corpo físico, das ener-

gias, emocional e mental. Vai saber como utilizar as 

propriedades fitoterápicas e fitoenergéticas das ervas 

medicinais. Identificando a qualidade das ervas e seus 

usos, assim como a origem das doenças a partir do 

conceito de "metafísica da saúde". Você também vai 

ficar por dentro de tudo que precisa para ser um(a) 

terapeuta e quais as regras que pautam esse fazer.   

 

Módulo I - Ervas Medicinais 

1.1 - As ervas e seu poder   

1.2 - Plantio, Colheita e Secagem 

1.3 - Influência da Lua e suas Fases 

1.4 - Influência do Sol e as estações 

1.5 - Materiais Módulo I 

1.6 - Bônus - Biblioteca de E-books sobre as Ervas 

 

Módulo II - Usos das Ervas Medicinais 

2.1 - A origem das doenças e o processo de cura 

2.2 - Qualidade e Classificação das ervas 

2.3 - Dosagem e indicações de tratamentos 

2.4 - Rezos para ativação das ervas 

2.5 - Materiais Módulo II 

2.6 - Bônus - Biblioteca de E-books sobre doenças, rezos e 
benzimentos 

 

Módulo III - Medicina Ancestral e suas Técnicas 

3.1 - Chás 

3.2 - Tinturas 

3.3 - Garrafadas 

3.4 - Xaropes 

3.5 - Cataplasma 

3.6 - Pomadas 

3.7 - Óleo de Ervas 

3.8 - Banhos 

3.9 - Banhos de assento 

3.10 - Vaporizações 

3.11 - Escalda-pés 

3.12 - Vassoura de Ervas  

3.13 - Bate folhas 

3.14 - Incensos naturais - ervas e flores 

3.15 - Defumação  

3.16 - Aromaterapia com ervas medicinais 

3.17 - Sinergias e Blends 

3.18 - Travesseiros de ervas 

3.19 - Sprays borrifadores 

3.20 - Materiais Módulo III 

3.21 - Bônus - E-books de Aromaterapia 

 

Módulo IV - Terapeuta Holístico 

4.1 - Ser Terapeuta 

4.2 - Anamnese 

4.3 - Registro Profissional 

4.4 - Materiais 

 

Bônus 1: 

- Os Chacras 

- Kundalini e os 3 centros de poder 

- A cura pelo Som 

- A cura pela Cor 

- Materiais 

- Ebooks: Chacras, Kundalini e Tantra 

 

Bônus 2: 

- Ebook Jardim da Deusa - Glossário de Ervas 

- Caderno de Receitas 

- Ebook Cosméticos Naturais 

Tear de Gaia 

 

Tudo isso por 12x de R$ 34,10, parcelado no cartão de 

crédito ou R$ 350,00 à vista, no boleto bancário.  

Saiba mais: https://www.hamadriade.com.br/medicina-

ancestral-online 

Ou assista a live sobre Medicina Ancestral, disponível 

em nosso canal do youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=qYYcJT6v_Mc&t=362

6s 
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Destino e graça 

A alma é grande. Ela é ampla, e está pronta. Mas não 

nos pertence. A ideia de que temos uma alma é estra-

nha. Estamos numa alma. Participamos dela. Ela nos 

deixa participar de alguma coisa. Na atuação da alma 

podemos observar que ela unifica elementos diversos. 

Realidades que aparentemente percebemos como con-

trárias encontram seu devido lugar nessa alma maior. 

Quando nos deixamos conduzir por ela percebemos 

que aquilo que rejeitamos, julgamos falso ou tememos 

encontra seu lugar em algo que depende de ambos e 

que nos alarga quando o acolhemos em nós. 

O que contraria a alma? Nossos desejos, em primeiro 

lugar. Depois, nosso medo. Em vez disso, podemos nos 

deixar conduzir pela alma para chegar aalgo desco-

nhecido. Quando conseguimos isso e nos entregamos à 

alma, sentimos que ela nos presenteia com algo que é 

maior do que os nossos desejos e vai além de nossos 

medos. 

Existe uma outra coisa que se opõe à alma: nosso des-

tino. Muitas vezes estamos enredados pelo destino, 

amarrados em muitas relações que nos influenciam, 

sem que saibamos sua origem. Essas relações impe-

dem o nosso desenvolvimento. Quando, porém, nos 

entregamos à alma e confiamos em suas profundezas, 

ela nos ajuda a superar esses destinos. 

Muitos estão presos pelo destino, não porque o destino 

esteja contra eles, mas porque eles assim o querem. E 

por que razão muitos desejam um destino infeliz? Por-

que se sentem grandes quando se entregam a ele. E se 

sentem inocentes. Para mudá-lo precisariam ir além 

dele. Isso exige, via de regra, que abandonem algo em 

que tinham confiado e se entreguem ao novo. Quando 

se consegue mudar o destino ganha-se mais alguma 

coisa. Muitos recebem isso como uma graça. (Trecho 

do livro: Conflito e Paz de Bert Hellinger) 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Conste-

lação Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias bre-

ves Professora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endereço:  

Rua Higino Tartarotti, 445 – Esplanada,  Caxias do Sul 

Contatos: 47 99902 5627—  54 98133 2998 

Facebook:/constelacaocaxiasdosul 

Instagram: @constelacaocaxiasdosul 

Você gostaria de participar de um Círculo de Mulheres 

virtual e gratuito?  

O Tear são encontros mensais para falarmos sobre o Sagrado Femi-

nino e Ginecologia Natural. Juntas estamos  tecendo uma rede de 

conhecimento, trocas de experiências, acolhimento e construção 

interna. 

As Vagas são super limitadas, devido a dinâmica do círculo. Lem-

brando que se trata de um grupo de estudos, onde todas poderão 

dar seus depoimentos e contribuir com seus conhecimentos . 

Em Abril faremos nosso encontro no dia 29 às 20hs. 

Se você tiver interesse em participar entre em contato conosco pelo 

nosso site:  https://www.hamadriade.com.br/tear 

Tear de Gaia -  Círculo Virtual de Mulheres 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.hamadriade.com.br/tear
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“A ansiedade nunca fortalece você para o dia de ama-
nhã. Ela apenas nos enfraquece para o  dia de hoje.” 

                                          John Blanchard 

Vivemos na era da ansiedade, mas como identificar se 
a ansiedade é adequada ou tóxica (patológica)? 

Todos nós sentimos ansiedade diante de algumas situ-
ações, e isso é normal, pois a ansiedade também se 
apresenta como uma medida protetora, ou seja, se não 
fosse a ansiedade como mecanismos de proteção,  a 
humanidade não teria chegado até aqui.  

É essa tal ansiedade que te  ajuda a se preparar para 
lidar com alguns desafios e dificuldades, pois ela, até 
certo ponto, te impulsiona para a resolução de proble-
mas. Porém,  algumas pessoas a ansiedade se torna  
um tormento, ela é tão intensa e paralisante que causa 
um sofrimento imenso, impedindo a pessoa de traba-
lhar, estudar e se relacionar, muitas vezes causando 
insônias, taquicardia, problemas de estômago, pensa-
mentos acelerados e indesejados, falta de concentra-
ção, entre outros sintomas. 

Com isso, a ansiedade passa a ser um enorme obstá-
culo para a vida, impedindo, em muitos momentos, que 
a pessoa alcance seus objetivos. 

A ansiedade  é uma resposta do corpo a uma ameaça 
desconhecida. 

A grande diferença entre a ansiedade adequada 
(normal) e uma ansiedade tóxica é que a última é per-
sistente e em excesso, ocorrendo inclusive quando não 
existe gatilho ameaçador. 

É importante ficar atento aos sinais e procurar ajuda. 

Procure se autoconhecer, meditar, estar em contato 
com a natureza. 

A ajuda psicoterápica é fundamental para o manejo e 
tratamento dos sintomas ansiosos, melhorando signifi-
cativamente a qualidade de vida. 

Perceba em você, qual a sua ansiedade? 

Adequada? Tóxica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Serviços Hamadríade 

Análises Astrológicas 

Análise da CARTA NATAL  

Fornece indicações das energias com as quais você veio 

aprender a lidar a partir da análise completa do eixo, ca-

sas, planetas, aspectos e muito mais. É uma análise com-

pleta e que possibilita um salto quântico no caminho para 

o autoconhecimento.  Valor: R$ 150,00  

 

Análise da Revolução Solar  

É a indicação das energias que estarão em evidência du-

rante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversário a 

outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão durante 

esse ano.  Valor: R$ 150,00 

             

 

    

Tarô 

Você pode fazer uma leitura completa direcionando para 

aquilo que você precisa resolver, Sem limites de pergun-

tas por um valor promocional de  R$60,00 



  

 

Funcional — para o Corpo e para a Alma 
Dizem que a chave do sucesso está no equilíbrio! Tudo 

na dose certa para cada parte da vida: saúde, família, 

amigos, profissão.. Por isso quero ressaltar que dentro 

de uma vida saudável e ativa, é necessário rever al-

guns quesitos importantes não só pela prática do exer-

cício físico, mas as atividades do dia a dia que ao longo 

dos anos, vamos tendo limitações e é necessário esti-

mular para chegarmos à velhice  da melhor forma pos-

sível. 

As valências físicas são definidas como as qualida-

des físicas em que o indivíduo tem para desempenhar 

movimentos, sejam fáceis ou mais complexos. Todas 

as capacidades são treináveis e dentre algumas temos: 

a força, a resistência, a velocidade, a agilidade, a flexi-

bilidade, o equilíbrio, a impulsão etc. 

Entenda melhor: 

*Resistência: É a capacidade do músculo de exercer 

repetidamente uma força e esta força pode suportar 

um esforço por um longo período. Para conseguir mais 

resistência física é necessário manter uma rotina, ficar 

hidratado, ter uma boa alimentação, descansar bem e 

não fumar. 

Exemplos de esportes: Ciclismo, triatlo e maratona. 

*Força: É definida pela quantidade de tensão no mús-

culo com uma determinada velocidade de movimen-

to. Para melhorar sua força é recomendado que coma 

mais proteína e faça esportes físicos. 

Exemplos de esportes: Halterofilismo e Fisiculturismo. 

 *Agilidade: É a capacidade de realizar mudanças rápi-

das de direções. , Para ser mais ágil, é preciso treinar 

sua força e principalmente o equilíbrio. 

Exemplos de esportes: Tênis e Basquete. 

  

* Velocidade: É a capacidade de realizar ações em um 

curto espaço de tempo. Para melhorar a velocidade é 

preciso melhorar a respiração, treinar a força e aplicá-

la nas suas corridas, por exemplo. 

Exemplos de esportes: Futebol e Corrida de 100 me-

tros. 

 *Flexibilidade: é uma capacidade de estrutura muscu-

lar elástica, com ampla movimentação em grupos de 

articulações com capacidade de se mover com facilida-

de. Para conseguir mais flexibilidade é necessário se 

alongar diariamente. 

Exemplos de esportes: Ginástica Artística, Ginástica 

Rítmica e Yoga. 

Ressaltei alguns esportes para cada qualidade física, 

mas todos os esportes contém em grau maior ou me-

nor, um pouco de cada uma. O importante é se manter 

ativo e criar uma rotina saudável e ativa. Não desista 

de você e nem de acreditar que você pode fazer muito 

pelo seu corpo, mente e espírito! Cuidem-se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach -Contato: (51) 999467746 

Insta: Geisa Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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O atendimento individual tem como objetivo a orientação 

para questões relacionadas ao ventre e corpo da mulher. 

São diferentes medicinas aplicadas a saúde física, ener-

gética e emocional feminina. Se você sente algum descon-

forto durante o seu ciclo, quer deixar de usar os métodos 

sintéticos contraceptivos ou ainda quer aprender mais 

sobre seu corpo, quando ovula, que tratamentos naturais 

podem ajudar no processo de fertilidade, bem como reali-

zar uma fase de transição tranquila e saudável na meno-

pausa, entre em contato conosco. Também indicamos tra-

tamentos naturais e acompanhamos o processo de cura 

de mulheres com diferentes enfermidades como endome-

triose, candidíase, SOP, miomas, vaginose, leucorreias e 

outras, visando o equilíbrio entre o corpo físico/energético 

e as emoções. Os atendimentos e acompanhamentos são 

realizados de forma online (ao menos enquanto durar es-

sa pandemia) por uma terapeuta credenciada na Abrath—

Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos e, com 

formação em Ginecologia Natural, o que inclui conhecer a 

mística das ervas e as medicinas ancestrais em que são 

aplicadas. Se você quer saber mais sobre si e busca um 

tratamento 100% natural que traga uma conexão maior 

consigo mesma, entre em contato conosco. Enquanto du-

rar a pandemia estaremos atendendo com preço promoci-

onal/social de R$ 60,00. Caso tenha alguma dúvida sobre 

o funcionamento dos atendimentos entre em contato co-

nosco pelo whats, teremos muito prazer em atender você 

pelo nº (54) 99154.1840 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 

https://www.instagram.com/geisa.rosa.alves/?hl=pt-br


  

 

Mulher Erveira 

Página 8 

Você tem se ouvido em meio a tantos ruídos?  

A intuição está dentro de cada um de nós e não se trata 

de um processo paranormal ou divino. Temos dificulda-

de de considerar nossos insights, pois muitas vezes, o 

medo e as perturbações externas nos paralisam e todo 

aquele ruído em nossa mente acaba bloqueando essa 

nossa luz interior. Passamos a maior parte do tempo 

gerando mais conflitos internos do que luz a própria 

confiança. Eu diria que a intuição é aquela voz que vem 

sem o julgamento, sem passar pelo “crivo” da mente. 

Quando iniciamos o processo de reafirmação de nós 

mesmos, ao buscarmos essa observação mais interior, 

essas vozes reaparecem querendo ser alimentadas. Da 

mesma forma que quando um músculo do corpo, que 

não é usado pode acabar atrofiando, nos trazendo do-

res, também pode através de terapia retomar seu tônus 

nos devolvendo vigor. Assim acontece com nossa voz 

intuitiva... tem que ser alimentada! Temos a possibilida-

de de reacendermos e de voltarmos interiormente a 

prestar mais atenção a essa voz que nos diz tanto res-

peito. 

Uma voz sem ouvidos não gera comunicação. E ouvir a 

si mesmo se tornou cada vez mais difícil diante de tanta 

sedução exterior. Mas ao mesmo tempo, tão necessário 

para nossa auto compreensão. 

Como resgatar isso? Talvez, se tentarmos restabelecer 

nossos laços internos, aqueles lá detrás, que existiam 

antes de alguém vir e lhe dizer como tinha que ser e 

que caminho você tinha que seguir. Algumas pessoas 

terão mais facilidade se apenas observarem seu dia a 

dia. 

Há quem transpareça essa força interior por meio de 

seus dons inerentes e nem perceba. Observe as pesso-

as que lhe procuram para desabafar. Que se inspiram 

com sua superação. Na família, você é o centro inspira-

dor?  

Ouça-se mais!  

Para auxiliar este processo faça um banho de Erva Luí-

sa(Aloysia citrodora), anis estrelado e manjericão e 

relaxe, deixando sua intuição ganhar voz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das 

artes energéticas espirituais. Trabalho com diversas 

práticas energéticas em sincronicidade, com um olhar 

mais carinhoso as questões de relacionamento, com-

portamentos da alma, o feminino e a natureza. Para 

adquirir o livro Mulher Erveira entre no site: 

www.mulhererveiracom.br/shop 

Para ficar por dentro das atividades e agenda siga nas 

redes sociais ou entre em contato pelo Whatsapp:  

(51) 99346-4109 

E-mail: mulhererveira@gmail.com   

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira 

Site: www.mulhererveira.com.br 
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Conheça nosso site e veja a variedade de produtos naturais que 

confeccionamos para você! 

 

www.hamadriade.com.br 

Nosso curso: Iniciação ao Sagrado Feminino—MAGIA LUMINAR 

está com as inscrições abertas, confere lá tudo que você pode 

aprender!  

CURSO 

Produtos e Cursos da Hamadríade 

http://www.mulhererveiracom.br/shop
https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/
http://www.hamadriade.com.br/shop
https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso
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Tarot Karmico 

Trabalhando a sombra 
Jornada de cura da Deusa Negra: 

Ao adentrarmos nos arquétipos das Deusas e suas 

mitologias, podemos extrair experiências  que em nos-

so cotidiano acabam passando despercebidas. 

O trabalho com nossa sombra consiste em vermos um 

reflexo de sentimentos, desejos e comportamentos 

que guardamos em nosso inconsciente de forma cons-

ciente e ativa em nós. 

O nome, sombra* se dá por conta de naturalmente 

atribuirmos ao outro tais desejos, comportamentos 

etc. Não  reconhecendo nossa contribuição energética. 

Geralmente, nossos comportamentos tóxicos são atri-

buídos ao outro, como causa externa. E isso faz com 

que estas energias tranquem um fluxo muito necessá-

rio para a integração de nossa personalidade. E como 

ficam trancadas, elas de tempos em tempos explodem 

criando situações vexatórias.   

Como terapeutas entendemos que estas energias pre-

cisam de fluxo e processo para se reintegrar, para 

isso, existe o trabalho de sombra. 

O arcano XV  do tarot, O Diabo, versa muito bem sobre 

este processo que de tempos em tempos vêm à tona, 

fazendo com que nem nós mesmos nos reconheça-

mos!  

Ou as nossas manias, desejos e compulsões que es-

condemos ao evidenciar o outro para passarmos des-

percebidos. 

A mitologia e o arquétipo das Deusas negras nos auxi-

liam diretamente neste trabalho maravilhoso de auto-

conhecimento e resgate de nossa sombra. utilizamos 

de forma terapêutica com o objetivo de nos aproxi-

marmos de nós mesmas e da causa de nossas som-

bras. Ao fazermos este processo, vamos transforman-

do sombra em luz e consequentemente em poder. Um 

exemplo de Deusas Negras são as Erínias. Elas con-

versam sobre culpa, castigo e auto destruição. 

Em nosso inconsciente elas são alimentadas por cul-

pa, por desmoralização,  por críticas. E externamente 

atraem relações tanto afetivas quanto profissionais 

que colocam esta parte de nós  em evidência.  Muitas 

pessoas simplesmente não conseguem trabalho em 

locais que tenham um chefe que estimule o cresci-

mento,  ou os relacionamentos que são  atraídos são 

abusivos,  destrutivos. E estas são  situações  cíclicas 

de vida. Acaba uma, inicia outra e muitas vezes pior 

que a anterior! Por isso se faz tão  urgente este tipo de 

trabalho e abordagem. 

Adentrando em nossas trevas, encontramos a luz que 

ilumina nossa cura.  

E sim, isso é completamente possível! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou Carla Dias Figueiredo 

Taróloga, filha da Deusa e do Deus 

Agende sua consulta e siga nossas redes sociais: 

Instagram: @tarotkarmico 

Youtube: Tarot karmico 

E-mail: tarotkarmicoconsulta@gmail.com 

https://www.instagram.com/tarotkarmico/?hl=pt
https://www.youtube.com/c/TAROTKARMICO
mailto:tarotkarmicoconsulta@gmail.com


  

 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes 

sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

SAGRADO FEMININO 
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Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, fitoterapeuta, terapeuta 

de Ginecologia Natural, filiada a ABRATH , idealizadora  e facilitadora da  HAMADRÍADE—Sagrado 

Feminino.  

A HAMADRÍADE reúne conhecimentos ancestrais difundidos no oriente e ocidente sobre o sagrado 

feminino.  Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em 

formato de Informativo, e-books, mandalas e vídeos. Se você não possui os informativos dos meses 

anteriores faça o download gratuito em nosso site. É só entrar na aba DOWNLOADS que você terá 

acesso a todo o material que disponibilizamos . 

Oferecemos diferentes serviços como análise astrológica, leitura de tarô, atendimentos online de 

Ginecologia Natural, e mais dois cursos online,  O primeiro trata da Iniciação ao Sagrado Feminino— 

Magia Luminar e o segundo é o Medicina Ancestral—a magia das ervas, em que apresentamos 19 

maneiras de se trabalhar com as ervas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assun-

tos são sempre bem vindas, é só entrar em contato conosco.  

Cuidem-se! Protejam as pessoas que amam!   Juntas e mantendo uma sintonia elevada vamos con-

seguir passar por essas grandes mudanças planetárias! 
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https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino
https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay
https://www.youtube.com/hamadriade?sub_confirmation=1

