
  

 

O Ano entrou com as energias da 1ª Luna-
ção, quando a Lua está plena, cheia, em 
seu próprio domicílio, o signo de Câncer. 
Junto com a entrada da Lua Cheia tive-
mos a última bênção mundial do útero do 
ano de 2020, fechando o mês de dezem-
bro que foi cheio de acontecimentos as-
trológicos, como o eclipse solar e o avis-
tamento da conjunção Júpiter e Saturno 
no signo de Aquário. 
 
Nos primeiros meses deste ano, ainda 
teremos as energias de muitos planetas 
em alinhamento, como Sol, Mercúrio, Jú-
piter, Saturno e Plutão, e a Lua deste mês 
estará tocando esses planetas, movimen-
tando nosso corpo emocional e trazendo 
todas essas energias mescladas pelos 
planetas alinhados à consciência.  
 
No dia 06 temos a entrada da Lua Min-
guante no signo de Libra. Esta Lua busca 
o equilíbrio das relações emocionais e da 
psiquê, objetivando um maior entendi-
mento entre o subconsciente, representa-
do e acionado pela fase minguante e a 
consciência, para que possamos entender 
melhor a dinâmica existente entre a for-
ma como nos sentimos e a maneira que 
esse sentir afeta as diferentes relações 
que estabelecemos com as pessoas. A 
Lua estará formando uma quadratura 
(ângulo de 90º) descendente com o Sol 
em Capricórnio que se aproxima de Plu-
tão e Mercúrio conjuntos neste mesmo 
signo, formando este mesmo aspecto 
com Júpiter e Saturno que já estão nos 
primeiros graus do signo de Aquário. Isso 
significa que estaremos mais sensíveis às 
questões energéticas e emocionais cole-
tivas e, ainda, sob pressão dos últimos 
acontecimentos.  
 
Já no dia 13 teremos a Lua Nova no signo 
de Capricórnio e tudo que foi movimenta-
do na Lua Minguante terá maior impor-
tância nesta fase. A Lua estará conjunta 
ao Sol e a Plutão, intensificando os senti-
mentos de transformação e a necessida-
de de transmutação. A carga emocional 
será muito intensa, entendendo que tanto 
o Sol, quanto Lua e Plutão também estão 
conjuntos a dobradinha Júpiter e Saturno. 
Nesta Lua é interessante observarmos as 
áreas de nossas vidas em que estamos 
estagnados e resistindo às mudanças. 
Lembrando que o ano novo astrológico só 
começa em março, quando o Sol entra no 

signo de Áries, é interessante observar-
mos que esse período é o fim do ciclo, 
quando podemos fazer um balanço e per-
cebermos o que funcionou e o que preci-
samos aprimorar para colocar nossos 
sonhos e projetos em ação. Observe a si 
mesmo e permita que o caduco se vá, 
abrindo sua mente e coração para as mu-
danças possíveis.  
 
No dia 20 trocamos as energias da cruz 
cardinal e entramos na cruz fixa, onde as 
ações ganham forma. Neste dia a Lua en-
tra na fase Crescente no signo de Touro e 
estará conjunta à Marte e a Urano, inten-
sificando a necessidade de mudança da 
fase anterior, dando materialidade e um 
dinamismo às emoções de uma forma 
quase estranha a este signo. Marte vai 
intensificar o corpo emocional e Urano 
com sua eletricidade traz o inesperado, os 
desfechos rápidos e que podem ter sido 
adiados até esse momento, ou seja, talvez 
você se pegue tomando decisões muito 
apressadas, mas extremamente asserti-
vas. 

No dia 28, temos então a Lua Cheia no 
signo de Leão, que além de formar uma 
oposição ao Sol, estará formando esse 
mesmo aspecto com Vênus e Plutão em 
Capricórnio e Júpiter e Saturno em Aquá-
rio. Ou seja, as tensões entre aquilo que 
entendemos como sendo necessários a 
individualidade e individuação estará em 
choque com as necessidades e os valores 
do coletivo e todas as energias de mudan-
ças e transformações que o momento 
exige. Aproveite para meditar sobre aquilo 
que sente sobre si mesmo (a) e do quanto 
podes ou tens deixado de somar com o 
coletivo. O que você tem de melhor para 
oferecer ao outro? Mais do que esperar 
receber, pergunte-se o que você tem para 
dar! Feliz 2021. 
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Em 2021 as energias do número 5 estarão regendo e 
prometem trazer muitas mudanças e agilizar proces-
sos que estavam estagnados, tanto pessoais quanto 
coletivos. 

O 5 vibra com as energias de Mercúrio e de Urano, 
dois planetas que regem o movimento, as viagens 
rápidas e as diferentes formas de comunicação. Junto 
desta energia temos a carta do Tarô o Hierofante. 

 
Este arcano indica que durante este ano seremos 
convidados pelos diferentes acontecimentos a desen-
volver a maestria, seja por nós mesmos, seja pelo 
contato com outras pessoas que nos transformam e 

que nos causam uma expansão de consciência. 
  
Também é preciso notar que os períodos de mudança 
e de movimento são carregados de incertezas e de 
instabilidade. Para que possamos nos mover, precisa-
mos sair da zona de conforto, sair da rotina, daquilo a 
que estamos acostumados para abrirmos espaço para 
o novo, para as necessárias mudanças. 
Tudo isso pode gerar fuga e um certo medo em assu-
mir compromissos, desejando que tudo melhore sem 
fazer a sua parte. Já o lado rebelde associado a Urano 
faz com que algumas pessoas venham se revoltar às 
suas atuais condições, mas sem propor soluções ou 
sem buscar implementar as mudanças necessárias.  
 
O Ano 5 tem a qualidade de pensar diferente, enxergar 
outras perspectivas, vislumbrar soluções inventivas, 
mas ninguém consegue chegar a esse nível fugindo às 
responsabilidades. Portanto, existe uma grande ten-
dência a dispersão daquilo que é essencial. Por outro 
lado, ao assumir a responsabilidade por sua vida e 
pela realização de seus sonhos, este pode ser um ano 
em que tudo flua a seu favor.  
 
Então, em 2021 é necessário ter consciência dessas 
energias, mudando a direção de nossos pensamentos 
e sentimentos, para que sejam mais construtivos, 
abrindo-se para o novo e se adaptando às mudanças 
externas que podem chegar súbita e surpreendente-
mente. 
 
Além das energias do ano, que atuam de forma coleti-
va, existem as energias do ano pessoal.  
 

Você sabe como calcular seu número?  
 

Vamos ensinar! 
 

Pegue o dia do seu nascimento e some ao número do 
mês, mais o número do ano - que já sabemos que é 5. 
Por exemplo: uma pessoas nascida em 09/05/1972 - 
deixa o ano de nascimento de lado e coloca o desse 
ano: 
 

09/05/2021 = 9 + 5 + 5 = 19  
19 = 1 + 9 = 10 
10 = 1+ 0 = 1 

 
Ano pessoal nº 1.  

 
Faça a soma até alcançar um número simples.  
 
Ao descobrir o ano pessoal você pode pesquisar na 
internet sobre o seu significado. 

2021 - Ano do Número 5 - Mercúrio/Urano e o Hierofante 
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Dicas de Ginecologia Natural: Percepção da Fertilidade 
As diferentes técnicas de percepção de fertilidade re-

presentam um grande empoderamento das mulheres 

sobre seus corpos e ciclos. É muito mais assertivo e 

completo do que a conhecida “tabelinha”, pois esta pa-

droniza os ciclos das mulheres em 28 dias, e traz dias 

fixos para o processo de ovulação, o que sabemos não 

ser verdade.  

A ovulação depende de vários fatores hormonais que 

podem ser percebidos a partir da observação de três 

principais indicadores biológicos de fertilidade que são: 

o muco cervical, a temperatura basal e o colo do útero. 

O muco cervical é o rei dos indicadores de fertilidade. 

O seu colo do útero, estimulado por alterações hormo-

nais ao longo do ciclo menstrual – para saber mais 

sobre o seu ciclo menstrual, clique aqui – produz se-

creções que podem ser observadas diariamente. É o 

muco cervical que permite a sobrevivência dos esper-

matozoides na sua vagina, sem a presença dele, os 

espermatozoides morrem rapidamente no ambiente 

ácido vaginal. Ao anotar suas observações de muco 

cervical você consegue determinar se a sua ovulação 

se aproxima e se você está fértil. Incrível, não é?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A temperatura basal é a sua temperatura corporal em 

um estado de repouso. Ao aferir a temperatura basal 

todo dia – antes de levantar da cama, ao despertar e 

utilizando um termômetro especial, o termômetro ba-

sal – você consegue notar as alterações que o seu me-

tabolismo sofre ao longo do ciclo menstrual. A nossa 

temperatura corporal se eleva durante o período pós-

ovulatório, estimulada pela subida do hormônio pro-

gesterona no nosso organismo. Com essa elevação 

você consegue estimar se a sua ovulação já aconteceu 

ou não. 

O colo do útero é um indicador opcional de fertilidade, 

ou seja, nem todos métodos de percepção da fertilida-

de exigem o seu acompanhamento. O nosso colo do 

útero sofre alterações de posição e consistência ao 

longo do ciclo menstrual. O seu colo do útero pode fi-

car mais aberto durante a sua fase fértil para facilitar 

a passagem dos espermatozoides até o seu útero. Du-

rante os outros períodos do ciclo menstrual ele tende a 

se fechar, o que nos protege contra organismos poten-

cialmente patógenos e de quebra impede que os es-

permatozoides cheguem ao útero. 

Os dados diários dos indicadores biológicos devem ser 

anotados diariamente no que chamamos de gráfico do 

ciclo menstrual!  

Esse gráfico pode variar em aparência e pode ser im-

presso, feito a mão ou elaborado por aplicativos – a 

depender do método de percepção da fertilidade que 

você optar por utilizar. É impossível praticar um méto-

do de percepção da fertilidade sem ter um gráfico do 

ciclo completo, já que os nossos sinais de fertilidade 

só podem ser interpretados através de observações 

sistematizadas! 

Se você quer saber mais sobre esse processo de per-

cepção de fertilidade deixo um link, de onde retirei as 

informações e deixo também um arquivo para quem se 

interessar em conhecer mais. Vamos falar mais sobre 

isso nos próximos meses. 

Site: Percepção da Fertilidade        

Arquivo: sobre Percepção da Fertilidade 

As%20diferentes%20técnicas%20de%20percepção%20de%20fertilidade%20representam%20um%20grande%20empoderamento%20das%20mulheres%20sobre%20seus%20corpos%20e%20ciclos.%20É%20muito%20mais%20assertivo%20e%20completo%20do%20que%20a%20conhecida%20“tabelinha”,%20pois%20
https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340374285Portuguese-Chapter17.pdf
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10 dicas sistêmicas para o divórcio: 

O divórcio, por si só, é um desafio. Ainda que não haja 

filhos ou patrimônio a ser dividido, a dor do sonho frus-

trado existe. 

Mas, e quando além dessa tristeza por algo que não 

deu certo, é preciso decidir racionalmente sobre guar-

da de filhos, com quem ficam os animais de estimação, 

quem ficará com o que do patrimônio que foi construí-

do? 

É preciso por a mágoa em um canto para não ferir ne-

nhuma lei (sistêmica) que possa reverberar ainda mais 

dor naquele sistema. Pensei em algumas dicas sistê-

micas: 

Primeiro: pais não se separam. Então, nada de tentar 

partir o filho ao meio em busca de um aliado. O filho é a 

soma dos pais, nele tem a força de ambos, e é uma 

crueldade pedir que deixe de olhar com amor para um 

deles. É como pedir que deixe de amar a si mesmo. 

Uma parte de si mesmo. 

Segundo: é preciso ter equilíbrio na divisão dos bens. 

Existe o que a lei determina, mas existe a sensatez da 

divisão. Quem contribuiu mais? A quem verdadeira-

mente pertence aquele patrimônio? Não estou falando 

aqui de contribuição financeira, pois mulheres que fi-

cam em casa, cuidando dos filhos, garantem aos seus 

maridos a tranquilidade para construírem suas carrei-

ras e consequentemente, o patrimônio de ambos. O que 

estou dizendo é sobre aqueles casais onde, claramen-

te, alguém quer tirar vantagem. Mais tarde o sistema  

cobrará equilíbrio, caso a divisão não tenha sido justa. 

Terceiro: Aquela relação não pode ser apagada da sua 

história. Ela sempre estará lá, em primeiro lugar, por 

mais que doa aos novos parceiros, e por mais que haja 

um desejo de ignorar o que foi vivido. Dê um lugar a 

tudo como foi e é. 

Quarto: os pais tem responsabilidade na criação dos 

filhos, mesmo que não dividam o mesmo teto. Não só 

uma responsabilidade financeira, mas também, e prin-

cipalmente, emocional. Filhos que não convivem na 

esfera dos pais, energeticamente falando, podem se 

tornar adultos infantilizados. 

Quinto: não arraste correntes. Acabou a relação, seja 

grato e siga. Buscar vingança, desejar tragédias e tor-

cer pelo fracasso emocional do antigo parceiro, só traz 

desequilíbrios para você.  

Desconecte-se, de verdade. Toda relação mal resolvida 

vai refletir na relação seguinte.  

Sexto: viva o luto. Sair buscando a solução da dor em 

outra relação, imediatamente, é receita do fracasso. É 

importante viver os lutos. 

Sétimo: reconheça sua parcela de responsabilidade 

pelo que não deu certo. Em uma relação ambos os par-

ceiros tem sua cota de responsabilidade. Também não 

a empurre a terceiros. Acredite, se houve uma terceira 

pessoa,  alguém deu espaço para que ela entrasse. 

Normalmente, esse alguém é, justamente,  aquele que 

foi traído. Por mais que doa reconhecer isso. 

Oitavo: aprenda. O aprendizado vai evitar que você re-

pita os mesmos movimentos na relação seguinte. Por 

isso o luto é importante, para refletir e interiorizar o 

aprendizado. 

Nono: foque no que funciona pra você. Cada relação é 

uma dança diferente, como diz o Joan Garriga. Deixe de 

lado as comparações. O que dá certo pra sua relação 

nem sempre dará certo pra outra. Não dê crédito de-

masiado aos julgamentos alheios. 

Décimo: seja feliz. Se não está bom, mude, troque, saia. 

Somos os donos das chaves de todas as portas que o 

destino coloca diante de nós. 

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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O Ano Novo está chegando, é hora de começar a pen-
sar sobre quais energias você deseja para 2021.  

Com simples dicas você cria uma egrégora de boas 
vibrações. Então vamos iniciar pela casa,  onde em 
2020 nos refugiamos quase em tempo integral. 

A casa pode ser um local acolhedor, sendo um lar com 
boas energias ou não. Se a casa não for agradável de 
forma energética,  as energias seguem viagem para 
fora dali. O que espanta  as boas energias são  excesso 
de sujeira, bagunça, pensamentos negativos, brigas, 
etc.. 

Preparar a casa para as energias do novo ano entrar é 
uma forma de transformar o ambiente para atrair dádi-
vas que irão te acompanhar e te proteger ao longo de 
todo o ano. Também é uma maneira de remover as 
energias densas do velho ano, para abrir espaço para 
as mudanças benéficas e desejáveis. 

A primeira delas e, velha conhecida, é a  faxina, aquela 
do teto ao chão, cortinas,  armários. Essa deve ser feita 
antes da virada ou logo em seguida. Fazer reparos em 
paredes, imóveis, lâmpadas queimadas. Nada de ra-
chaduras, vazamentos, estragos. Plantas secas tam-
bém não podem mais.  

Se você deseja que o próximo ano dê certo nos dife-
rentes setores da sua vida,  acabe com  as falhas que 
estão presentes em sua casa. Acredite, o seu lar refle-
te quem você é, cuidar dele também é um autocuidado.  

Observe objetos de decoração que estejam quebrados, 
desgastados, eletrônicos com defeitos ou fora de uso, 
pode se livrar deles. O mesmo vale para roupas e ou-
tros elementos que você não utiliza mais e estão para-
dos aí. 

A regra é simples, se um item te traz más recordações, 
ou não é mais útil para você, doe, mas não fique mais 
com ela na sua casa. 

Compre um objeto que represente o ano novo, qualquer 
coisa, uma planta, uma decoração,  um perfume, etc. 
Você pode pintar uma parede, com uma cor que trans-
mita boas energias para você, ou ainda mudar os mó-
veis de lugar. A dica é seguir o coração e adquirir o que 
seja relevante para você.  

uma vez que  harmonizamos nosso lar,  estamos har-
monizados com nossa própria essência! 

Gratidão e Luz! Excelente 2021 com consciência! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Eis que se inicia mais um ano e uma porta imensa de 

oportunidades! Não pense no que não foi feito, mas ela-

bore o que poderá fazer para auxiliar na tua vida mais 

saudável e ativa. 

Planeje o tempo, o que gosta de fazer e o que pode in-

vestir. Sair da zona de conforto nunca será fácil e mui-

tas vezes até dolorido. Mas nosso corpo é tão sábio, que 

ele se adapta aos benefícios e vai deixando tudo mais 

prazeroso e começamos colher as mudanças dessa 

evolução.  

Seguimos em Pandemia com muita restrição, mas pro-

cure seu médico e faça seu check up. Ganhando a libe-

ração para a prática do exercício, veja as possibilidades 

de atividades em sua cidade e experimente! 

Tudo com muita calma, não esquecendo do período de 

adaptação, ainda mais se estiver sedentário. Não seja 

atleta de final de semana. Planeje uma rotina, um tempo 

confortável e siga com prazer e persistência. Caminha-

das, natação e pedaladas são ótimas opções para inici-

antes.  Além de tudo, coloque uma meta para daqui há 3 

meses. Planeje um desafio! É um bom estímulo e serve 

como incentivo. 

Não esqueça de procurar um profissional da saúde para 

lhe ajudar com a alimentação. 

Esse controle alimentar é fundamental e auxilia na me-

lhora da sua saúde para a sua disposição e melhora no 

condicionamento na hora da prática do exercício. 

Enfim, repense nos seus hábitos. Repense se o que vo-

cê faz hoje lhe torna uma pessoa saudável, ativa e fun-

cional. Tenho certeza que irá lembrar disso lá na Tercei-

ra Idade. 

Veja este ano como novo ciclo de vida, a mudança ne-

cessária para cuidar de si. Estou aqui planejando mi-

nhas metas e espero poder compartilhar aqui com to-

dos também minhas conquistas diárias. É nelas que 

chegamos a metas maiores e grandes sonhos! 

Feliz novo ano! Feliz novos caminhos, novas escolhas e 

uma vida plena e saudável!! 

Cheers, Prost, Cin Cin, Salud, Santé, SAÚDE!!!  

Beijos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 orienta-

ção para questões relacionadas ao ventre e corpo da 

mulher. São diferentes medicinas aplicadas a saúde 

física, energética e emocional feminina. Se você sente 

algum desconforto 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 realizar uma fase de transição 

tranquila e saudável na menopausa, entre em contato 

conosco. Também indicamos tratamentos naturais e 

acompanhamos o processo de cura de mulheres com 

diferentes enfermidades como endometriose, candidía-

se, SOP, miomas, vaginose, leucorreias e outras, visan-

do 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 Terapeutas Holísticos 

e, com formação em Ginecologia Natural, o que inclui 

conhecer a mística das ervas e as medicinas ances-

trais 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 durar a pandemia estaremos atendendo com 

preço promocional/social de R$ 60,00. Caso tenha al-

guma dúvida sobre o funcionamento dos atendimentos 

entre em contato conosco 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
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Livro Mulher Erveira – magia das ervas e os 

quatro elementos, por Denisse Medeiros. 

Todos nós temos uma receita mágica, um chazinho que 

ameniza dor de cabeça, dor de barriga, mal-estar ou 

tristeza de alma. Tudo o que vivemos e aprendemos 

aqui, neste instante, servirá em algum momento para 

outro alguém na espiral do tempo. Um dia estarei sen-

tada aprendendo, no outro de pé ensinando e em círculo 

estarei honrando todo esse conhecimento ancestral em 

eterno movimento. E tudo o que passamos nesse cami-

nho, todas as lutas, todas as emoções sentidas, todas 

as vitórias, todos os erros e acertos tornarão nossa 

jornada cada vez mais rica e poderosa.  

Nosso conhecimento está enraizado em nosso DNA, 

fruto das vivências, angústias e alegrias de nossas an-

cestrais, que carregavam o dom de auxiliar seus entes 

queridos pelo amor junto das ervas, reunidas em volta 

do fogo de suas panelas, observando o movimento dos 

astros e da natureza. Imagine-se utilizando de recursos 

energéticos simples e naturais que possuímos a nossa 

disposição, dentro de casa para potencializar a nossa 

vibração, a de nosso lar, nosso trabalho, junto de nos-

sas atividades diárias.  

Um convite que nos possibilita revelar a magia que 

existe dentro de cada um de nós, trazendo técnicas ri-

tualísticas ancestrais de cuidado, amparo e proteção de 

nossa energia. Voltado a qualquer pessoa que queira 

expandir seu autoconhecimento e suas percepções em 

relação aos quatro elementos e a natureza resgatando 

sua sabedoria sobre a magia das ervas, frutas e flores 

no reconhecimento e na percepção mais consciente dos 

aromas, imagens, sons, texturas e demais sentidos jun-

to a vibração natural do nosso meio.  

Denisse Medeiros 

Mãe e admiradora das artes energéticas e espirituais. 

Formada em Comunicação Social - Relações Públicas. 

Jardineira e eterna aprendiz deste Universo. Atua como 

Terapeuta Holística, voltada as questões de relaciona-

mento, o comportamento da alma, o feminino e a natu-

reza. Criadora e facilitadora do Curso/Vivência Mulher 

Erveira –magia das ervas e os quatro elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ficar por dentro das atividades e agenda siga nas 

redes sociais ou entre em contato pelo 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 natu-

rais que confeccionamos para você! 

 

www.hamadriade.com.br 

 

Nosso curso: Iniciação ao Sagrado Feminino—MAGIA LU-

MINAR está com as inscrições abertas, confere lá tudo 

que você pode aprender!  

 

CURSO 

Produtos e Cursos da Hamadríade 

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


  

 

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, 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, curso presencial de Medicina Ancestral e mais dois cursos online,  O primeiro 

trata da Iniciação ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técni-

cas de Limpezas Uterinas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos são sem-

pre 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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Você pode adquirir nossos produtos em Caxias do 

Sul e em Porto Alegre diretamente com nossas re-

vendedoras. Informe-se para ver os locais onde 

pode retirar seus pedidos. 

Para todo o restante do Brasil enviamos os produ-

tos via correio. Para saber mais entre em contato 

conosco ou com nossas revendedoras.  

Caxias do Sul/RS 

Lara—Whats: (54) 99154.1840 

Porto Alegre/ RS 

Kelen Pazini—Whats: (51) 98102.3427 

Ana Clara Alves— Whats: (51) 98515.4718 

 

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

