
  

 

Mês de junho entra sob as influências da 
Lua Cheia, mas dia 02 já temos a entrada 
da Lua Minguante em Peixes. Esta Lua 
fará um alinhamento com Júpiter e Netu-
no, ambos em Peixes, mas sem formar 
uma conjunção com eles. Essa será uma 
Lua mística, onde a criatividade intuitiva 
pode estar em alta. Também é uma fase 
repleta de conteúdos inconscientes e que 
podem ser recebidos pela consciência 
através dos sonhos, uma ampliada sensi-
bilidade, intuição e inspiração. Observe o 
quanto está carregando seu emocional de 
sentimentos e sensações que não são 
seus, mas que você acaba captando do 
inconsciente coletivo. Peixes é o signo 
regente das águas oceânicas do inconsci-
ente e algumas dessas realidades podem 
ser percebidas ao aflorarem. Também é 
um ótimo momento para meditação, ali-
nhamento interno com as realidades es-
pirituais superiores, ou seja, essa Lua 
representa um portal que nos dará aces-
so ao mundo místico e espiritual pessoal, 
interligado ao todo maior. Medite, crie, 
pinte, dance, faça o que intuir para se co-
municar consigo mesma e realizar essa 
comunhão interna.  
No dia 10 temos a Lua Nova em Gêmeos, 
que vem acompanhada por um Eclipse 
Solar. Infelizmente esse eclipse não será 
visto no Brasil, apenas na América do 
Norte, será um eclipse anular, quando a 
Lua cobre parte do Sol, deixando um anel 
de luz ao seu redor. A energia do eclipse 
pode ser sentida três dias antes e três 
dias depois. Neste período não é produti-
vo assinar contratos, ou tomar decisões 
importantes que possam impactar a vida 
profissional ou pessoal a médio e curto 
prazo.  

O 

signo de Gêmeos permite uma maior ra-
cionalidade diante da fase anterior. Tudo 
que foi mexido na fase nova pode ser 
examinado de forma mais racional neste 
período, mas cuidado para não ficar na 
superficialidade das coisas. Gêmeos gos-

ta de aprender e saber de tudo um pouco, 
mas raramente possui grande profundida-
de nesses assuntos. De qualquer forma, 
essa é uma fase de final e início de ciclo, 
onde podemos começar novos projetos, 
dando alegria e jovialidade aos mesmos. 
Já no dia 18 temos a entrada da Lua Cres-
cente no signo de Virgem oposta a Netuno 
em Peixes. Esta será uma fase dinâmica, 
onde podemos olhar para os nossos pro-
jetos com mais vigor, examinando onde 
estamos e para onde queremos ir. É im-
portante fazer uma análise - aproveitando 
as energias virginianas - do que está fun-
cionando e o que precisamos fazer para 
colocar esses projetos no rumo que que-
remos dar a eles. Faça uma lista, se pro-
grame para execução de tarefas, mas não 
fique parada. Essa é uma ótima fase para 
colocar aquela roupa colorida, se preen-
cher da energia que estará sendo entre-
gue de forma abundante de realização, 
movimento e prosperidade. Em oposição a 
Júpiter em Peixes, pode surgir alguma 
tensão, algo que não foi observado na 
fase minguante, no início do mês, e que 
pode se tornar mais forte durante esse 
período lunar. Deixe que sua criatividade 
alimente seus sonhos e projetos, acredite 
que possam acontecer e corra atrás para 
materializá-los.  
Encerrando o mês, dia 24 teremos a Lua 
Cheia em Capricórnio. Neste signo a Lua 
encontra-se em seu declínio e, como em 
toda fase cheia, os aspectos emocionais e 
sensíveis que vem sendo deixados de la-
do, ou que estejam escapando ao consci-
ente podem emergir. Em Capricórnio o 
tempo pode ser um fator desestimulante 
para os mais apressadinhos. Este signo 
traz consigo a noção de responsabilidade, 
de que é preciso primeiro semear para 
depois de um longo processo natural, que 
exige cuidados e investimentos, possa 
haver uma colheita real e produtiva. Ana-
lise onde você está atropelando os acon-
tecimentos, onde não está se dando tem-
po e se está realmente investindo em 
seus projetos, regando suas raízes, ex-
pondo-os à luz da consciência e do dis-
cernimento. Analise seus medos, o que a 
tem impedido de realizar o que deseja, 
deixe as justificativas materiais de lado e 
olhe para suas emoções e descubra os 
verdadeiros sabotadores de sua realiza-
ção. Quer saber mais: assista ao vídeo do 
nosso canal do youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=jqhFqy
MfADc&t=114s  
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Dando continuidade ao nosso artigo do mês passado... 
Em nosso útero além das marcas ancestrais também 
ficam registradas todas as trocas que realizamos 
com o mundo e com os outros. Essas marcas da vida 
presente incluem a maneira como nos relacionamos 
emocionalmente com todas as pessoas, sendo esta 
uma mistura das crenças culturais do presente, nos-
sas vivências (que estarão sendo permeadas pelos 
padrões desenvolvidos) e do que trazemos de nossa 
ancestralidade. 
Dependendo da história do outro(a), do número de 
relação que já teve e da qualidade das mesmas - en-
tendendo que existe uma enorme diferença entre o 
sexo feito por uma função biológica e hormonal e o 
sexo que além destes, está nutrido pelo amor e par-
ceria entre os amantes – existe um comprometimento 
energético e espiritual, ignorado pela maioria das 
pessoas, mas que marca profundamente o psiquismo 
e saúde tanto dos homens quanto das mulheres. 
Entendendo que Isso não significa que sexo é ruim, ou 
que se deva estar sempre super apaixonada, trata-se 
apenas de conhecimento e de consciência de que es-
sas trocas existem, são reais e dependendo do par-
ceiro ou parceira, essas energias podem ser tóxicas 
ou libertadoras e que ficam registradas em nosso 
útero. 
Além disso, podemos considerar que tudo que existe 
no mundo vem da troca e da energia sexual, enten-
dendo que o sexo é uma das energias sexuais e não a 
única. A criatividade, por exemplo, é uma forma de 
energia sexual. Os fogos internos, a paixão (de uma 
forma ampla, além das questões amorosas), o desejo 
e a capacidade de construir a conexão com nosso 
espírito também vem dessa mesma fonte. 
Nesse sentido, as limpezas uterinas servem para li-
berar miasmas, marcas energéticas negativas de re-
lações sexuais e até mesmo de abusos emocionais ou 
físicos. Obviamente uma ferida aberta por estupro, 
sevícia ou qualquer tipo de abuso não são retiradas 
da mente, a memória dos acontecimentos sempre 
irão existir, mas a carga energética, a densidade des-
sas sensações/emoções sim, podem ser amenizadas 
e anuladas pelas limpezas uterinas. Servem também 
para liberar a energia criativa e conexão com nossas 
realidades maiores e para cada situação existe uma 
erva específica e um tipo de técnica que pode ser em-
pregada. 
Além do que fora exposto, há limpezas que se encar-
regam de realizar um corte das energias vampires-
cas, tanto de um lado quando de outro, ou seja, nos 
ajudam a superar e cortar os laços energéticos de 
sugação de energia, tanto de nós com relação aos 
outros e dos outros com relação a nós, pois trocamos 
de papéis o tempo todo, dependendo do tipo de rela-
ção e do que estamos enfrentando a cada momento. O 

corte dessa energia se dá no nível das relações famili-
ares de toda natureza, relações entre amigos e tam-
bém sexuais. Também é necessário enfatizar que toda 
relação sexual significa uma troca de fluídos e líquidos 
essenciais e muito poderosos, pois sempre se leva 
algo e deixa-se algo no parceiro ou parceira. 
Segue abaixo, alguns dos objetivos e resultados espe-
rados com a limpeza uterina no que se relaciona às 
questões energéticas e emocionais, assim como às 
questões mais fisiológicas e tópicas. 
 
Objetivos e resultados da limpeza uterina nas ques-
tões energéticas: 
 
- Limpar as memórias ancestrais que sejam negati-
vas, vinculadas às 
perseguições, torturas, dores, anulações e subjugação 
das mulheres 
que formam a linhagem maternal; 
- Limpar miasmas e marcas energéticas de relações 
sexuais densas 
ou abusivas, tanto fisicamente quanto emocionalmen-
te; 
- Eliminar os padrões de pensamento e comporta-
mento limitantes; 
- Melhorar a autoestima e o reconhecimento da pró-
pria feminilidade, 
reconectando as mulheres ao seu íntimo; 
- Liberar as potencialidades conhecidas ou não, para 
que possam vir 
à luz da consciência e se manifestem no mundo físico; 
- Curar a linhagem ancestral e futura a partir da au-
tocura; 
-  Reconectar o sagrado feminino e as memórias de 
uma 
ancestralidade sagrada, empoderada e ativa; 
-  Trazer à consciência os conhecimentos das nossas 
antepassadas 
de poder, como as curandeiras, parteiras e rezadeiras. 
 

As Memórias e as Limpezas Uterinas 
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Dicas de Ginecologia Natural: Endometriose e Adenomiose 

Ainda que não sejam a mesma doença, possuem ca-

racterísticas muito semelhantes. 

O endométrio é uma camada uterina que se forma todo 

o mês na espera de um óvulo fecundado para que ele 

possa irrigá-lo e começar o processo de gestação. 

Quando isso não ocorre, o endométrio se descama e, é 

expelido do útero durante a menstruação.  

Na endometriose, este endométrio acaba se desenvol-

vendo fora da cavidade uterina, em outras regiões da 

pelve, causando muitas dores. 

Na adenomiose, o endométrio cresce e acaba se infil-

trando na camada mediana do útero, chamada de me-

sométrio, causando muitas dores pélvicas e descon-

fortos no período menstrual. 

A questão emocional que envolve essas duas doenças 

também são muito parecidas.  

Veja bem, algo não está no seu lugar, o endomètrio 

está evidenciando a essas mulheres que elas não es-

tão nos seus lugares. Que há algo que precisa ser mo-

dificado, corrigido e até mesmo, interrompido.  

No caso da endometriose, essa pessoa ainda não se 

conhece, ela está fora do seu lugar de poder, então 

ouvir seu corpo, perceber onde realmente quer estar, o 

que fazer é um dos caminhos de cura. Essa insatisfa-

ção pode estar na família, na carreira profissional, em 

um relacionamento abusivo, ou seja, tudo que faça ela 

se sentir fora de si.  

Já na Adenomiose, o endométrio entra na parede mus-

cular do útero, no mesométrio,  ou seja, invade outro 

tecidos uterinos causando uma flacidez neste órgão, 

além dos desconfortos e dores.  

O que isso quer dizer? 

Onde o meio em que você vive está invadindo o seu 

espaço? Quantos “Nãos” tem deixado de dizer? Você 

precisa aprender a dar limites em suas relações pes-

soas e não mais permitir que os outros invadam a sua 

vida e a deixem “mole” sem energia, sem poder, sem 

criatividade.  

O nosso corpo fala conosco o tempo todo, então vamos 

ouvir o que ele tem a dizer, mudar a nossa postura 

diante do mundo e das pessoas e nos curar! 

O tratamento indicado é o mesmo para as duas, já que 

em ambas o endométrio se desenvolve fora de seu 

lugar de origem. 

 

 

Chás para dor: 

*Camomila (Matricaria Chamomilla) 

*Valeriana (Valeriana officinalis) 

*Melissa (Melissa officinalis) 

*Orégano (Origanum vulgare) 

*Gengibre (Zingiber officinale) 

Para equilíbrio hormonal  

*Óleo de Prímula: ingerir 2 cápsulas de 500mg por dia. 

Anti-inflamatórios 

Tintura, Garrafadas ou chás de: 

*Uxi Amarelo (Endopleura) 

*Unha de Gato (Uncaria tomentosa) 

Atenção: Usar essas duas ervas sempre juntas em 

qualquer umas das medicinas indicadas.  

Uma outra erva que é muito indicada e é ótima para 

Endometriose e Adenomiose é: 

*Rubim ou Erva de Macaé (Leonurus sibiricus) ela é 

um poderoso anti-inflamatório e atua também na cir-

culação sanguínea, evitando a trombose, varizes e 

AVC. No sistema reprodutor feminino é um regulador 

menstrual.  

Associe o Rubim (Leonurus sibiricus) a Erva de São 

João (Hypericum perforatum) e faça uma tintura ou 

uma garrafada.  

Indicações:  

Garrafada: Tomar 1 colher de sopa 2x ao dia.  

Tintura: 40 gotas 

A alimentação também é uma das causas da Endome-

triose e da Adenomiose, sendo muito recomendada 

uma dieta Low Carb - com consumo baixo de carboi-

dratos. A retirada do açúcar e farinhas brancas é cru-

cial no tratamento, assim como fazer jejum intermiten-

te. 



  

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

  

Volume 25,  edição 1. Página 4 

https://www.hamadriade.com.br/medicina-ancestral-online
https://www.hamadriade.com.br/medicina-ancestral-online
https://www.youtube.com/watch?v=qYYcJT6v_Mc&t=3626s
https://www.youtube.com/watch?v=qYYcJT6v_Mc&t=3626s


  

 

Constelação Sistêmica Familiar   

Página 5 

Um trecho do livro:  A SIMETRIA OCULTA DO AMOR de 

Bert Hellinger 

"O AMOR ENTRE PARCEIROS“ 

O amor entre parceiros exige a renúncia ao nosso pri-

meiro e mais profundo amor, o amor por nossos pais. 

Somente depois que o apego do menino — afetuoso ou 

rancoroso — à mãe se resolve pode ele dar-se plena-

mente à parceira e ingressar na masculinidade. Tam-

bém o apego da menina ao pai deve resolver-se antes 

de sua entrega ao parceiro e sua transformação em 

mulher. A união bem-sucedida exige o sacrifício e a 

substituição de nossos antigos vínculos com os pais — 

os do menino com a mãe, os da menina com o pai. 

O menino vive seu período pré-natal e sua primeira 

infância sobretudo dentro da esfera de 

influência da mãe. Se continuar ali, essa influência per-

meará sua mente e ele privilegiará o 

feminino. Sob o domínio da mãe, poderá tomar-se um 

grande sedutor e amante, mas jamais será um homem 

que aprecie mulheres ou mantenha um relacionamento 

afetivo duradouro. Também não será um pai forte e 

dedicado para seus próprios filhos. A fim de ser um 

homem capaz de participar plenamente de um relacio-

namento entre iguais, deve renunciar ao primeiro e 

mais entranhado amor de sua vida — a mãe —, passan-

do logo para a esfera de influência do pai. 

Em tempos remotos, o processo graças ao qual o me-

nino se separava da mãe era socialmente estruturado 

e amparado por ritos de iniciação e passagem. Depois 

de cumprir esses rituais, o menino conquistava uma 

posição sólida no mundo do pai e não podia mais viver 

em casa da mãe como uma criança. Na nossa cultura, 

os rituais formais que antes sustentavam esse proces-

so desapareceram, de modo que a saída da esfera de 

influência materna costuma ser um passo doloroso e 

difícil. Mesmo o serviço militar, que outrora ajudava os 

rapazes a abandonar a esfera de influência da mãe e 

penetrar na do pai, deixou de ser viável para muitos 

jovens. 

A menina também ingressa na vida sob a influência da 

mãe, mas experimenta o feminino e a atração pelo 

masculino de um modo diverso. O pai a fascina e, se 

tudo vai bem, ela consegue aprimorar a arte de atrair 

os homens na firme segurança do amor paterno. Se, 

porém, permanece na esfera de influência paterna, 

passa a ser a “garotinha do papai”. Pode amar alguém, 

mas não alcança a maturidade plena da mulher; tem 

dificuldades para se relacionar em igualdade de condi-

ções com um parceiro ou ser uma mãe generosa e de-

dicada. Para tomar-se mulher, a menina precisa aban-

donar o primeiro homem de sua vida — o pai — e rea-

proximar-se da mãe. 

 

 

 

 

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 

Mulher Erveira 
Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das artes energéticas espi-

rituais. Trabalho com diversas práticas energéticas em sincronicidade, com 

um olhar mais carinhoso as questões de relacionamento, comportamentos 

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 en-

tre em contato pelo  

Whatsapp: (51) 99346-4109     E-mail: mulhererveira@gmail.com   

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  Instagram:@mulhererveira 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
http://www.mulhererveiracom.br/shop
http://www.instagram/mulhererveira
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Queridos seguidores do Hamadríade, o texto a seguir 
não é de minha autoria, mas achei muito pertinente o 
conteúdo para este mês, mês em que comemoramos o 
amor. Espero que se você ainda não tropeçou num 
amor tranquilo, que tropece logo, e nunca mais se per-
ca de você!!!!! 

Às vezes nossas referências de relacionamento estão 
tão distorcidas por condicionamentos negativos que 
quando chega alguém nos convidando para a verdadei-
ra experiência do amor - quem não está pronto somos 
nós. 

Veja um trecho de uma entrevista da Bruna Marquezine 
sobre o novo namorado e como precisou se adaptar e 
ele: 

"Desde o início, foi muito leve, me fez muito bem. É um 
lugar onde eu me sinto muito segura e isso é tão bom... 
Foram muitas sessões de terapia pra me acostumar 
com a paz de ter um relacionamento tranquilo. Às ve-
zes, eu confundia isso com quase um tédio. Ficava em 
um estado de alerta. E aí? O que tá por vir? Não tem 
alguma coisa errada? Não está faltando um sentimen-
to? 

Isso que Bruna, vivenciou chega com muita frequência 
para mim nos atendimentos, sim, muitas pessoas es-
tranham o saudável, como se o normal fosse viver em 
meio a adrenalina, confundem calmaria com falta de 
química. 

Como se precisassem viver numa montanha russa 
emocional para se sentirem conectadas e vivas, porém 
o amor é leve, ele não quer seu desequilíbrio e muito 
menos a sua ruína. 

Algumas pessoas são nocivas para nós, nos tornam 
dependentes, nos adoecem, nos fragilizam e nos levam 
a beira da insegurança e isso não é amor, é cegueira. 

Que bom que Bruna, teve a oportunidade de ter alguém 

que a ajudasse a atualizar esse novo registro de amor, 
que desconstrói a ideia de que tem que ter conflito pra 
ter significado. 

Atualize seus registros de amor também e a próxima 
pessoa que chegar na sua vida e não seguir os seus 
padrões negativos e doentes, antes de dispensá-la com 
a justificativa de não ter “química”, reflita se não é você 
quem não está acostumada(o) a ser amada(o) e bem 
tratada(o). 

Aprenda você a gostar do que é saudável, a estabilida-
de também tem suas belezas, que você tropece num 
amor tranquilo e nunca mais se perca de você mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Espaço Viver 
Geisa Alves, graduada em Educação Fisica, com forma-

ção em Pilates e Mat Pilates. Tri Atleta, meia maratonis-

ta e ciclista nas horas vagas, acredita que o esporte 

transforma as pessoas e intensifica a qualidade de vida. 

Idealizadora e sócia proprietária do Espaço Viver, ela 

tem como objetivo proporcionar um ambiente acolhe-

dor, que proporcione bem estar e saúde, intensificando 

a busca de uma vida mais saudável aos seus clientes. 

Espero vocês lá no Espaço planejado com todo carinho 

e amor na zona sul de Porto Alegre. 

Informações: (51) 999467746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insta: Geisa Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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Tarot Karmico 

Altar 
Para que serve ter um altar? 

Altar é sinônimo de espaço sagrado.  

Antigamente, no tempo de minha bisavó e avó,  o altar 

dentro de casa era importante, era um local em que 

geralmente se tinha imagens de santos católicos , a 

bíblia e ali pegava-se o terço na mão e rezava. 

Todos os dias às seis horas da tarde, era sagrado, 

sentar ou se ajoelhar e rezar. 

Era a hora em que o céu ficava rosa, porque nossa 

senhora chegava para recolher as preces antes da 

noite! (assim dizia a minha avó). 

O altar que tenho hoje,  na minha casa, não tem uma 

bíblia.  Mas a Grande mãe está nele. 

O altar é  sim um ponto de conexão com o sagrado,  

com nossas preces e devoções  para uma vida me-

lhor,  para ajudar nossa amiga querida, nossos filhos.  

O altar é um ponto de força,  um portal. 

Com o tempo,  o local onde está o altar vai ficando di-

ferente, vai criando um astral, uma atmosfera de paz e 

elevação.  

O altar recebe as cargas energéticas psíquicas que 

poderiam quebrar um copo, afligir nosso pet ou a nós 

mesmas. 

O altar é uma prática antiga que deve, ao meu ver, ser 

mantida. Ela nos lembra que somos humanos e que 

temos uma conexão com a divindade. O altar nos torna 

mais humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Produtos e Cursos da Hamadríade 
 

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 

https://www.instagram.com/tarotkarmico/?hl=pt
https://www.youtube.com/c/TAROTKARMICO
mailto:tarotkarmicoconsulta@gmail.com
http://www.hamadriade.com.br/shop
https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso


  

 

Tear de Gaia—Círculo Virtual de Mulheres 
Você gostaria de participar de um Círculo de Mulheres 

virtual e gratuito?  

O Tear são encontros mensais para falarmos sobre o 

Sagrado Feminino e Ginecologia Natural. Juntas esta-

mos  tecendo uma rede de conhecimento, trocas de 

experiências, acolhimento e construção interna. 

As Vagas são super limitadas, devido a dinâmica do 

círculo. Lembrando que se trata de um grupo de estu-

dos, onde todas poderão dar seus depoimentos e con-

tribuir com seus conhecimentos . 

Em junho faremos nosso encontro no dia 24 às 20hs. 

Se você tiver interesse em participar entre em contato 

conosco pelo nosso site:  

https://www.hamadriade.com.br/tear 
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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 tratamentos naturais e acompanha-

mos o processo de cura de mulheres com diferentes en-

fermidades como endometriose, 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 essa pandemia) por uma terapeuta 

credenciada na Abrath—Associação Brasileira de Tera-

peutas Holísticos e, com formação em Ginecologia Natu-

ral, o que inclui conhecer a mística das ervas e as medici-

nas ancestrais em que são aplicadas.  

Se você quer saber mais sobre si e busca um tratamento 

100% natural que traga uma conexão maior consigo mes-

ma, entre em contato conosco. Enquanto durar a pande-

mia estaremos atendendo com preço promocional/social 

de R$ 60,00. Caso tenha alguma dúvida sobre o funciona-

mento dos atendimentos entre em contato conosco pelo 

whats, teremos muito prazer em atender você pelo nº (54) 

99154.1840 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 

Site Hamadríade 
Conheça nosso site e veja tudo que estamos oferecendo! 

Baixe os informativos dos meses anteriores, e-books,  

materiais sobre as luas nos signos, mandalas e muito mais! 

www.hamadriade.com.br 

https://www.hamadriade.com.br/tear
http://www.hamadriade.com.br


  

 

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

