
  

 

O mês de Junho entra sob a influência das 
energias da Lua Crescente que entrou dia 
30/05 no signo de Virgem, dando ênfase 
ao planejamento e análise de nossas 
ações na realização de projetos pessoais 
e coletivos. Este mês também teremos 
alguns fenômenos interessantes: um 
eclipse Lunar e outro Solar. O primeiro 
acontece com a entrada da Lua Cheia em 
Sagitário no dia 05, quando então teremos 
um eclipse lunar penumbral. Isso signifi-
ca que a Terra estará lançando sua som-
bra na direção da Lua, mas de uma forma 
mais fraca, como uma penumbra, por isso 
o fenômeno é chamado de penumbral. 
Será visível no Brasil, das 17h às 21h.  

Esta Lua Cheia também é chamada de Lua 
Rosa ou Lua dos Morangos. Devido a incli-
nação da Lua com relação a Terra, o Sol e 
o próprio eclipse, esta Lua adquire uma 
coloração mais rosácea, originando então 
a referida denominação.  
A fase cheia em Sagitário nos convida a 
resgatar as memórias ancestrais e os 
conhecimentos herdados deste ancestra-
lidade, mas que estão ainda no oculto ou 
de alguma forma esquecido. É um exce-
lente momento para fazer uma vaporiza-
ção uterina com camomila, objetivando o 
contato com essa ancestralidade, cele-
brando suas sabedorias e pedindo que 
tragam esses conhecimentos a nossa 
mente consciente. Lembrando que Sagi-
tário atua na nossa mente abstrata preste 
atenção aos sonhos e seus significados, 
eles são a porta de comunicação entre 
nossa mente consciente e inconsciente.  
Já no dia 13 temos a entrada da Lua Min-
guante no signo de Peixes. Esta será uma 

Lua muito mística e de extrema sensibili-
dade, quando todas as pessoas estarão 
sendo tocadas pelas energias do incons-
ciente coletivo. Observe como se sente, dê 
vazão a sua criatividade, pinte, dance, es-
creva, faça meditações e se ancore no 
poder de suas ancestrais.  
No dia 21/06 a Lua Nova em Câncer chega 
junto com o Eclipse Solar anular, quando 
Sol e Lua estão em um mesmo signo, ali-
nhados com a Terra e a Lua cobre parte do 
Sol, deixando apenas o anel de luz solar 
visível. Infelizmente este fenômeno não 
será visto do Brasil. Esta fase lunar nos 
convida a examinarmos o quanto as nos-
sas heranças familiares e ancestrais po-
dem representar um impedimento ou uma 
libertação na expressão de nossa identi-
dade. É preciso manter a mente aberta a 
novos conhecimentos, conceitos e per-
cepções de mundo ao invés de nos cer-
carmos do conhecido e talvez caduco sis-
tema de valores familiares. A ancestrali-
dade deve ser honrada, reconhecida e 
amada e devemos seguir adiante, condu-
zindo essa bagagem ancestral aos dias 
atuais, nos valendo do que serve e des-
cartando os padrões negativos e impediti-
vos da expressão máxima de quem real-
mente somos.  
E, para finalizar as Luas deste mês, no dia 
28 entrará a Lua Crescente no signo de 
Libra. Lembrando que estamos sob o im-
pacto do alinhamento planetário entre 
Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Ca-
pricórnio, essa lua estará mexendo dire-
tamente com essas energias formando, o 
que chamamos de um grande trígono com 
Vênus em Gêmeos e Saturno, retrógrado, 
em Aquário. Este aspecto enfatiza o em-
poderamento do feminino na resolução 
das questões cármicas que envolvem a 
Nova Era, a construção desse novo mo-
mento planetário. Fique atenta aos sinais, 
aos seus sentimentos e percepções du-
rante essa Lua. Libra é um signo que bus-
ca o equilíbrio nas relações íntimas e so-
ciedades, verifique as áreas de sua vida 
que precisem dessas energias e mentali-
ze-as sendo curadas pelas energias de 
harmonia de Libra.  Para saber mais você 
pode ver o vídeo sobre as Luas de Junho, 
disponibilizado em nosso canal do YouTu-
be é só CLICAR AQUI.  
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No dia 20 de junho às 18h44 min celebramos o 
solstício de inverno no hemisfério sul: a noite mais 
longa do ano. Curiosamente é quando os povos 
originários da América Latina, principalmente os 
andinos, comemoram a entrada de seu ano novo, 
sendo um momento de reverência ao Sol, seu deus 
maior chamado de Tata Inti. 
 
Mas porque celebrar o Sol na noite mais longa do 
ano?  
 

Justamente porque depois dessa noite, que sim-
boliza o dia mais curto do ano, Tata Inti retoma seu 
fôlego e começa seu caminho de ascensão, equili-
brando as forças - entre dia e noite - no equinócio 
de primavera e brilhando em todo seu esplendor 
no solstício de verão - quando temos então o dia 
mais longo do ano.  
 
Esse momento de celebração é conhecido como  
Inti Raymi (Festa do Sol) sendo a mais importante 
do ano para as culturas Aymara, Quéchua e dos 
Qeros.   
 
Durante a época dos incas, o Inti Raymi era o mais 
importante dos quatro grandes festivais celebra-
dos em Cusco, marcando o início do ano andino. 
Naqueles dias o festival durava nove dias com 
muita festa, dança e rituais de sacrifício. O último 
Inti Raymi realizado com a presença do Imperador 
Inca, foi em 1535.  
 
Para celebração vinham pessoas de todos os lu-
gares inclusive os curacas (chefes de aldeia) e os 
sacerdotes.  
 

Nos três dias que antecediam a festa só comiam 
milho branco cru, algumas ervas e água. Também 
não acendiam fogo e não tinham relações sexuais. 
Era um período de purificação.  
 
As sacerdotisas do Sol, as acllas, preparavam pãe-
zinhos de milho que seriam distribuídos aos parti-
cipantes da cerimônia.  
 
No dia da festa o Inca e seus parentes vinham para 
a praça, descalços, a espera do Sol. Ajoelhavam-
se e jogavam beijos para Inti enquanto ele despon-
tava no horizonte. Depois bebiam chicha e derra-
mavam uma parte em honra do deus. Em seguida 
seguiam para o Corincancha, ou Qorikancha, o 
"Templo do Sol", onde faziam adorações.  
 
As celebrações a Tata Inti foram proibidas em 1572 
pelo Vice-Rei Francisco de Toledo, que não tolera-
va qualquer cerimônia que não fosse cristã.  
 
Mas, entre os originários a cerimônia seguiu sendo 
praticada às escondidas durante séculos, até que 
em 1944 voltou a ser realizada em céu aberto. Des-
de então, os povos originários se encontram em 
Cusco, para reverenciar Inti. 
 
Ainda que esta celebração tenha atualmente um 
caráter bastante turístico,  quem conhece a magia 
andina sabe, que enquanto os turistas se embria-
gam com as cores e os ritos espetacularizados, o 
povo originário refaz seu caminho de encontro com 
Inti, bem no fundo de sua alma ancestral.  
 
O Inti Raymi é um momento de profunda beleza e de 
introspectiva reflexão. 

 
 

Solstício de Inverno e o Ano Novo Andino 
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O banho de assento é uma técnica milenar, usa-
da por todas as nossas ancestrais para manter a 
saúde íntima equilibrada. É quase milagroso pa-
ra a vagina: combate infecções, herpes, hemor-
roidas, controla o corrimento e alivia sintomas 
como a coceira e irritação vaginal  e aquele chei-
rinho desagradável. 
 

 
Todo esse poder consiste na lavagem externa da 
vagina com água morna ou fria combinada com 
algumas substâncias como ervas, óleos essen-
ciais, vinagre,  bicarbonato de sódio e outros ele-
mentos que ajudam a equilibrar o pH da região 
íntima e evitam a proliferação de bactérias e 
fungos que afetam a área.  
 
As ervas possuem propriedades de cura incrí-
veis e com apenas um pouco de água podemos 
fazer uma receita poderosa que irá ajudar a 
manter a saúde de nossa região íntima.  
 
Antes de fazê-lo é preciso saber qual substância 
diluir na água para cada doença íntima. Por 
exemplo, o banho de assento para candidíase 
deve ser à base de substâncias de pH alcalino, já 
que o fungo causador da infecção gosta de aci-
dez e não consegue sobreviver aos ambientes 
de fundo básico.  
 
O oposto deve ser feito em caso de vaginose 
bacteriana, pois esse acometimento prefere 
ambientes alcalinos, sendo recomendado um 
banho de assento ácido.  

Para um bom banho de assento é necessário ter uma 
bacia bem grande que caiba água em abundância, e 
que cubra toda região pélvica até o umbigo. Para ca-
da litro de água é recomendado usar  2 colheres de 
sopa da erva. as ervas podem ser frescas ou secas e 
dependendo da finalidade do banho podem ser 
acrescentadas gotas de óleos essenciais.  
 
Primeiro faça um chá da erva bem forte e dilua com o 
restante de água em sua bacia. Sente-se conforta-
velmente dentro da bacia e permaneça por até 20 mi-
nutos. 
 
Lembre-se que todo tratamento pressupõe a cura do 
corpo e das questões emocionais e energéticas que 
deflagraram a doença no físico. É importante relaxar 
e estar presente. Acenda um incenso, coloque uma 
música de meditação e entre em profundo contato 
com seu corpo.  
 
Os banhos de assento frios devem ser feitos em ca-
sos de queimaduras, inchaços e inflamações. É o 
mais recomendado nos casos de candidíase, já que o 
fungo da cândida sobrevive melhor em ambientes 
mornos e úmidos.  
 
Os banhos quentes ajudam a melhorar circulação 
sanguínea, aliviar cólicas menstruais e prisão de 
ventre.  
 
Mês que vem apresentaremos algumas receitas de 
banhos de assento e suas indicações. Fiquem liga-
das!  
 

Dicas de Ginecologia Natural:  Banhos de Assento 
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Meditação para tomar as suas moedas! 

EM UMA NOITE QUALQUER, de uma época qual-

quer, alguém teve um sonho: sonhou que rece-

bia algumas moedas das mãos de seus pais. Não 

sabemos se eram muitas ou poucas, se eram 

milhares, centenas, uma dezena ou apenas um 

par. Também desconhecemos o metal de que 

eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez fer-

ro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entre-

gavam as moedas, esse indivíduo teve uma sen-

sação de calor em seu peito. Foi invadido por 

uma grande alegria. Estava contente, encheu-se 

de ternura e dormiu serenamente o restante da 

noite. 

Na manhã seguinte, quando despertou, a sensa-

ção de serenidade e satisfação persistia. Então, 

decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quan-

do ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: 

"Na noite passada, vocês vieram até mim em 

sonho e depositaram em minhas mãos algumas 

moedas. Não me lembro se eram muitas ou pou-

cas. Também não sei de que metal eram feitas, 

se eram de metal precioso ou não. Não importa, 

porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer: 

Obrigado, elas são suficientes. São as moedas 

de que necessito e as que mereço. Assim, eu as 

tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas 

serei capaz de seguir meu próprio caminho." 

Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se 

engrandecem por meio do reconhecimento dos 

filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. 

Interiormente sentiram que podiam seguir dan-

do a seu filho, porque a capacidade de receber 

amplia a grandeza e o desejo de dar. Então, dis-

seram: "Você é um bom filho. Pode ficar com to-

das as moedas, pois pertencem a você. Pode 

gastá-las como quiser, e não precisa devolvê-

las. São seu legado, único e pessoal, são para 

você.” Então o filho também se sentiu grande e 

pleno. Descobriu-se completo e rico e pôde em 

paz deixar a casa dos pais. Na medida em que se 

afastava, andava com firmeza, com os pés fir-

mes sobre o solo.  Seu corpo também estava 

bem situado no solo, e diante de seus olhos um 

caminho claro e um horizonte promissor se 

abriam. 

Enquanto percorria o caminho da vida, foi encon-

trando pessoas diferentes, que o acompanhavam 

durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes 

mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. 

Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, cola-

boradores e inclusive adversários. Em geral, o ca-

minho se apresentava sereno, agradável, em sinto-

nia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E, 

ainda que não estivesse livre dos pesares naturais 

impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua 

vida. 

De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, 

e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E, 

quando observava o transcurso de sua vida ou olha-

va para seus filhos ou se recordava de tudo que con-

quistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, 

social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia e 

ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível 

graças ao que havia recebido deles, e que com seu 

êxito e com suas conquistas os honrava. 

Dizia a si mesmo: Não há fertilizante melhor que as 

próprias origens, e então seu peito voltava a se en-

cher da mesma sensação abrangente que lhe havia 

preenchido na noite em que sonhou que recebia as 

moedas. 

 

 

 

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 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Com a necessidade de nos afastarmos  de qualquer 
atividade externa e nos isolarmos devida à alta veloci-
dade de proliferação do coronavírus, estamos sendo 
forçados a enfrentar um problema extremamente 
complexo que nos obriga a quebrar velhos paradig-
mas para criar uma rotina de vida. Este não  está sen-
do  um desafio fácil para nós. 

Não estamos acostumados a parar, vivemos num rit-
mo acelerado, correndo contra o tempo, pois ainda 
estamos presos a crenças de que “tempo é dinheiro”.   

Esse estado de aceleração social do tempo, influencia 
a forma como vivemos e nos relacionamos com o 
mundo, provocando reações em nossa saúde física e 
mental.  Estamos sendo forçados a  acordar, tomar 
consciência de padrões de pensamento e emoções. 
Nosso sistema é sábio,  já estava à beira de um colap-
so. O vírus, a pandemia, parece sinalizar que, como 
humanidade, estávamos vivendo um estado de anes-
tesia, mas já muito doentes. 

Quadros de ansiedade, depressão, medo, angústia, 
pânico, solidão, compulsões, entre tantos outros 
transtornos. Parece que  estávamos precisando  de 
um vírus letal para nos parar.  

Esse choque trará consequências sociais enormes, 
com impacto na nossa saúde mental. Diante deste no-
vo cenário vamos ressignificar. Vamos  aproveitar a 

sabedoria da natureza, seguindo os ensinamentos do 
outono, se entregue, deixe ir o que não serve mais, 
para aflorar o que é essencial. O que a princípio pode 
parecer perda, pode ser na verdade um ganho: esta-
mos aprendendo a lidar com o tempo para chegarmos 
renovados às próximas estações. Aprenda a  entre-
gar, a confiar, a aceitar e agradecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Estamos vivendo um ano atípico. Estamos vivenciando 

algo inimaginável. Fomos obrigados a nos distanciar, nos 

isolar, mas não parar. E para muitos, foi a desculpa utili-

zada, a pandemia que virou também a  sabotadora. Eu 

parei. Eu mumifiquei por uns dias. Eu me perdi. E a cada 

dia que passava eu refletia que o ano estava passando e o 

que eu estava construindo para mim? Tudo isso ia passar 

e vai. Mas o que iria sobrar de mim nisso tudo?  Por isso, 

não importa quando, como, mas temos todos os dias a 

possibilidade de renascer.   

Temos meio ano pela frente (meio ano galera!!) e você já 

parou para projetar o que quer para esses próximos me-

ses? O que esta fazendo hoje e nos próximos dias para 

conquistar teus sonhos e objetivos? Então, eu fiz isso e 

compartilharei com vocês meu projeto destes próximos 

meses (jun/dez). Fiz minha lista de sonhos, objetivos e 

metas de vários segmentos. Mas quando escolhi viver 

melhor, penso no contexto. Precisamos de saúde!!! 

Então, nesses próximos 6 meses, meu projeto é melhorar 

minha alimentação, favorecendo acima de tudo minha 

saúde física conciliando a perda de peso, inserir a ativida-

de física na minha rotina diária, melhorar minha espiritu-

alidade e meu feminino e, como meta concreta,  comple-

tar mais uma meia maratona no final do ano. 

Observem que isso são os "meus" objetivos. Com tudo, 

não quero apenas o que expus, mas quero que minha 

"vida real" ajude e estimule a VOCÊ que quer fazer algo 

pela saúde e pelo seu bem estar. Sou tão normal e espe-

cial como você! Nada me move mais do que poder ajudar 

alguém. Já dizia o ditado "a palavra convence e o exemplo 

arrasta!" Então, crie seus objetivos para os próximos 6 

meses e vamos juntos chegar a nossa melhor versão. 

Não esqueça que uma coisa leva a outra. Bons hábitos, 

rotina, comprometimento, não devemos ter só na ativida-

de física, ou seja, serão bons hábitos para todos os seg-

mentos da tua vida.  Mandem suas dúvidas, questiona-

mentos, mandem sua rotina, compartilhem suas con-

quistas (ou não), mas tudo será referência para outras 

pessoas e viveremos dias de muita união e cumplicidade. 

Podemos muito! 

Aqui neste espaço, postarei meu processo, muitas dicas 

de atividade física, alimentação e rotina saudável. Apro-

veitem e absorvam como for melhor para vocês! Criem 

sua história! Vamos juntos? Para este primeiro mês, dei-

xo aqui uma listinha de tarefas que poderão ajudar a se 

organizar para este novo projeto! 

1. Estipule o que gostaria de fazer como atividade física 

(caminhar, correr, pedalar, Treinamento funcional, Pila-

tes, etc). Lembre-se que deve ser dentro do que gosta e 

que irá conseguir manter. Se esta sem dinheiro para aca-

demia no momento, pense em algo que possa ser gratuito 

e que na interfira na sua decisão. Elabore de 2 ou 3 dias 

por semana  de atividade se você esta sedentário. Será 

suficiente para o corpo perceber a mudança de hábitos e 

ir se ajustando. 

2. Na alimentação, procure um nutricionista. Não pode 

neste momento? Monte um cardápio com alimentos sau-

dáveis e pesquise novas receitas como estímulo. Neste 

primeiro momento, se esta com compulsão alimentar e 

vê a comida como conforto, por exemplo, faça deste perí-

odo, uma forma de se adaptar. Uma sugestão: Ao invés de 

comer 3, 4 colheres de arroz, coma 1 e preencha seu pra-

to de verduras e legumes e proteína. Diga não ao açúcar e 

industrializados!  

O segredo esta no défict calórico, ou seja, o quanto con-

some e o quando você gasta! 

3. Durma bem!!! O corpo precisa desse momento de des-

canso e isso irá influenciar diretamente no seu dia a dia. 

4. Se hidrate, cuide da sua postura, não faça “coisas mira-

bolantes”, isso evitará lesões. Não queremos obstáculos 

desnecessários. 

5. Ao se exercitar, para quem gosta, escute uma música 

que lhe estimule e lhe faça bem. Deixar sua atividade 

mais alegre e prazerosa irá motivá-la. 

6. Tenha consciência que este primeiro mês não será fá-

cil. É o corpo saindo da zona de conforto e isto muitas ve-

zes poderá causar desconforto. Mas tenha em mente que 

o nosso organismo esta preparado para receber estímu-

los positivos e logo começará a responder muito bem! 

7. Se puder fazer uma avaliação física, será perfeito! Se 

não, anote seu peso, altura e tire suas medidas. Tire foto! 

Isso estimula muito!!! Será muito legal ver o antes, duran-

te e depois do seu processo!! 

 Força e determinação! Final do ano teremos muito que 

brindar!  

Aguardo ansiosa por cada história, por cada dia especial 

que você terá. Você fará isso por você! Você merece seu 

melhor! 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: @geisa.rosa.alves   

Email:  gei-

sa.rosa.alves@gmail.com  
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Somos seres multidimensionais, você e eu, espíri-

tos experimentando uma vivência terrena divina. 

Então, essa é nossa realidade. Quando consegui-

mos nos desligar, por um instante, desse mundo 

material físico, concentrando-se em nossa força 

interior, podemos enxergar nossa beleza em luz, 

nossa paz, que somente quando mergulhados po-

demos compreender tamanha magnitude. Em al-

gum momento todos já experimentamos isso.  

Este período que estamos vivenciando hoje, solicita 

isso de nós! Lá dentro da gente há uma voz que nos 

chama, nos ofertando colo! Mas olhar para nosso 

interior é tão difícil quando o que vemos no fora é 

muito mais atraente, eloquente e envolvente! Fica-

mos presos, queremos ver o que virá depois e de-

pois! Mas isso tudo nos causa aflição, estresse, an-

gústias, depressão, medo, pânico, e quando vemos 

estamos vibrando assim! E por mais que tentemos, 

as vezes é difícil voltar ao nosso equilíbrio. Mas 

lembra, que respirar, desacelerar, meditar, orar 

com tranquilidade em meio ao caos pode ser facili-

tado com a ajuda da natureza ou com os elementos 

naturais que temos em casa. Chás, temperos, espe-

ciarias, grãos, frutas, o fogo e a água, mexer com a 

terra, caminhar descalços na grama, observar o sol 

nascendo, são práticas que podem nos ajudar.  

Como, quando e de que forma? Há diversos exercí-

cios! Que tal neste momento sentar-se, relaxar os 

ombros e apenas respirar profundamente e fazer 

um chazinho quentinho de sua preferência, degus-

ta-lo imaginando coisas boas pra quando tudo isso 

passar.  

 

Te trago uma sugestão, uma oportunidade por meio 

de um Ebook digital que criei neste período para fa-

cilitar essa nossa jornada interior: “Ciclo de Cone-

xão com as Ervas”. A cada dia uma intenção para 

exercitar nossa magia e nossa reconexão com o 

uso do que temos em casa, de forma simples e leve. 

Se lhe interessou acessa a lojinha da página 

www.mulhererveira.com.br/shop e adquira o seu!  

É tempo de se olhar... olhar para dentro de você! 

Me chamo Denisse Medeiros, Terapeuta Holística 

em Sincronicidade, Criadora e facilitadora do cur-

so/vivência Mulher Erveira, Estou a disposição para 

atendimentos online. Para ficar por dentro das ati-

vidades e 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 
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O atendimento individual tem como objetivo a orienta-

ção para questões pessoais dentro da visão do Sagra-

do Feminino e da Ginecologia Natural. São indicados 

procedimentos, rituais e práticas que visam o desen-

volvimento interno, com acompanhamento progressi-

vo e mensal de acordo com a necessidade e a disposi-

ção de cada pessoa. Os encontros são realizados onli-

ne, pelo whats ou facebook. O investimento é de R$ 

60,00,  Dúvidas e maiores esclarecimentos é só entrar 

em contato, por e-mail, pelo site ou pelo whats: 54-

991541840. 

 

Atendimentos Individuais Online Hamadríade 

https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/


  

 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

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

HAMADRÍADE—Sagrado Feminino.  

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

no.  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 e os números anteriores de nosso informativo mensal! 

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

grado Feminino e Ginecologia Natural, assim como temos dois cursos  online,  O primeiro trata da Iniciação 

ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técnicas de Limpezas Uteri-

nas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos e críticas, são sempre bem vindas, é só 

entrar em contato conosco.  

Cuidem-se! Proteja as pessoas que amam!   Juntas e mantendo uma sintonia elevada vamos conseguir 

passar por essa grandes mudanças planetárias! 
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https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/caminhoparaointerno/
https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCvWAc9MWV5jeXjwHhT3dCZQ

