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Hamadríade

Sou Lara Moncay Reginato, historiadora,  astróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora e
facilitadora  da Hamadríade.  Há 20  anos trabalho com Astrologia, Tarô e noções básicas de
Numerologia, buscando compreender a dinâmica e complexidade das energias que nos cercam e
nos contem.  Como Bioterapeuta desde 2001,  estudo os efeitos da Aromaterapia, Reflexologia,
Cristais, Músicas e Cores para realização de curas energéticas, emocionais e físicas, bem como
técnicas de meditação e relaxamento.  
 
Em 2002 tornei-me Reikiana (nível III) do sistema Usui. Ministrei cursos presenciais de Tarô e
Astrologia nas dependências da Editora Hércules, no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre,
durante  três anos.  Também sou  massoterapeuta formada desde 2011. Todos esses estudos  me
conduziram às antigas civilizações, em especial à Índia, Egito, China e África e desde 1998 me
dedico a estudar essas expressões religiosas e consequentemente suas mitologias, o que acabou
me levando ao estudo acadêmico de História e à sala de aula.  Venho aprendendo  sobre
mediunidade e paranormalidade desde 2000, na Ordem da Confraria Elementar na cidade de
Porto Alegre e nos últimos oito anos, em Caxias do Sul, ambas no RS. Na Ordem  mistura-se
teoria e prática visando o autodesenvolvimento interno a partir das faculdades mediúnicas  e
paranormais. Sou especialista em Ginecologia Natural, tratando principalmente da saúde
uterina a partir de diferentes técnicas de limpezas que tanto atuam no físico como diretamente
nas memórias ancestrais, visando a cura e libertação de marcas de dor e sofrimento, assim como
o resgate do conhecimento ancestral individual de cada mulher.
 
As ervas do feminino também são contempladas nos estudos e cursos desenvolvidos com suas
características fitoenergéticas e fitoterápicas.  Nesta caminhada já plantei minha Lua, diferentes
ervas, sorvi o Sol e criei aromas.  De tudo, aprendi que não existe  um pódio  de chegada, a
construção se dá no caminho e no caminhar. Compartilhamos com todas que vieram antes de
nós e deixamos algo para as que vem depois...  ninguém é pronto ou acabado, estamos todas em
construção, aprendendo a lidar com nossas sombras, identificando nossas luzes e  nos
aprendendo enquanto humanidade, pois estamos todas interligadas.  
 
Espero que as pequenas gotas de conhecimento compartilhadas possam ressoar de forma muito
positiva nas águas primordiais da criação. Sejam muito bem vindas(os) ao meu pequeno universo
particular!

Observação: Todo material veiculado neste curso é de autoria de Lara Moncay Reginato.  Toda reprodução e
distribuição realizada sem autorização e para outros fins que não sejam o deste curso estão proibidas e serão passíveis
de sanções dentro dos preceitos da legislação brasileira.



Em um primeiro momento é preciso entender que não despertamos o Sagrado
Feminino e sim despertamos para o Sagrado que existe em nós. O caminho do
Sagrado é uma filosofia de vida que começa por um olhar diferenciado primeiramente
para nós mesmas, com amor, reconhecimento e respeito por nossos ciclos, ritmos e
tempo e, em consequência, à tudo que nos rodeia. 
 
É despertar para o mundo e conectar com a mãe natureza, nos percebendo como
parte de um todo muito maior, e não como alguém superior que pode utilizar os
recursos naturais como se fossem infinitos, sem se preocupar com as gerações
futuras.
 
A Nova Era anseia por seres despertos, pessoas que tenham coragem de olhar para si
mesmas, acolher suas sombras e, nesse movimento, qualificar suas relações
humanas, sociais, profissionais e com tudo que é vivo.
 
Trata-se de reconhecer que existe um divino, uma inteligência na natureza e em todas
as pessoas que nos rodeiam, começando por aceitar a nossa própria divindade vamos
lapidando um diamante que está em estado bruto, transformado-a em uma pedra
preciosa, este é o nosso próprio mundo interior. É uma transformação alquímica,
interna que começa pelo reencantamento dos olhos, quando finalmente despertamos
para quem realmente somos.
 
Existe uma cobrança social e cultural que é totalmente irreal e que serve para
esvaziar as pessoas de si mesmas, distanciando-as de suas verdadeiras naturezas.
São modelos de beleza, comportamento, status social, o ter mais e mais, o acúmulo
que objetos materiais que na grande maioria das vezes, simplesmente não
precisamos. 
 
Trilhar o caminho do Sagrado Feminino é despertar para nossas verdadeiras
necessidades, é sanar o grande vazio existencial - que não pode ser preenchido por
nada que esteja fora de nós - no momento em que nos conectamos com nosso
mundo interno e nos preenchemos de vida, de ar, de água, de terra e de fogo.

Quais os benefícios de despertar para o

Sagrado Feminino e a Magia Luminar



Também é preciso ter a consciência que uma vida simples não está desprovida de
riqueza e prosperidade, muito pelo contrário. 
 
A verdadeira abundância e prosperidade vem do fato de encontrarmos e
assumirmos o nosso lugar no mundo.
 
O que você faria, que profissão desempenharia, se não precisasse de dinheiro?

O que você realiza durante o seu dia que faz com que se sinta viva?
O que você veio fazer e construir nessa vida?

 
É preciso tirar de nossos ombros a ideia ou ideal de perfeição estereotipada, como
se não fosse proibido errar ou ter defeitos. Ou a ideia de que precisamos saber
muito de tudo para que esse conhecimento possa ser levado adiante. 
 
Tem um velho ditado que diz “ninguém é tão grande que não tenha o que
aprender e ninguém é tão pequeno que não tenha o que ensinar”, e isso não tem
nada a ver com perfeição, mas com construção.
 
Somos seres em evolução constante e não existe um pódio de chegada, sempre que
subimos um degrau na escala evolutiva outros desafios se apresentam diante de nós
para que possamos ir além. 
 
Não existem limites, o que existe são pensamentos, culturas, religiões e sentimentos
limitantes. Errar, ter milhões de defeitos faz parte da natureza de quem está se
construindo. 
 
A culpa, a autopunição, o sentimento de não merecimento, a tristeza, ansiedade, o
sentimento de rejeição e de desvalorização são elementos que indicam que ainda
não nos aceitamos como seres imperfeitos que somos e estamos nos cobrando
demais. 

 
Todo erro é necessário. Uma criança não aprende a caminhar sem

alguns tombos e é justamente quando se cai, 
que se descobre como levantar.



Precisamos, urgentemente, construir um estado de leveza, uma capacidade de rir
de si mesmo e de aprender com nossos erros. Quando somos capazes de aprender
a partir de nossas falhas e compreender que não temos a obrigação de sermos
perfeitos e que estamos em constante construção, um novo mundo se abre diante
de nós. Finalmente entendemos que as culpas e punições são desnecessárias, pois
elas não nos permitem crescer. 
 

É preciso acolher nossas sombras para descobrir a nossa luz!
 
Enquanto negarmos e lutarmos contra quem somos, contra nossas sombras, jamais
seremos seres integradas, nosso poder de resiliência é quase nulo e nos vemos
repetindo padrões pessoais e familiares. As doenças aparecem e sinalizam que
estamos deixando de olhar para dentro, que há alguma coisa mal resolvida, pois
todas as doenças possuem uma origem que não é física, mas energética e
emocional. 
 
Quando negligenciamos aspectos e/ou áreas de nossas vidas adoecemos e existe
um tipo de inteligência em nosso corpo que é preciso desbravar e conhecer. A
doença se apresenta como um “sintoma” um indicativo de que algo não está bem. 
 
Um dos maiores benefícios ao trilhar o caminho do Sagrado Feminino é justamente
esse olhar acolhedor e atento aos nossos ciclos e ritmos. Quando começamos a
interpretar e entender os sinais de nosso corpo, nos curamos. Não se trata de
mágica, mas de consciência de si.
 
Como já mencionei anteriormente, as sacerdotisas andinas afirmam que todo
tratamento é uma ferramenta, mas o que realmente cura é a consciência. 
 

O que isso significa?
 
Vivemos em um tempo em que inúmeras terapias, com origem em diferentes
correntes de pensamento, estão à nossa disposição: Reiki, Constelações Sistêmicas,
Thetahealing, Barras de Access, Aromaterapia, tratamentos com cristais, ervas,
dentre outras. Tudo isso são ferramentas, métodos que nos auxiliam a superar
padrões repetitivos, obstáculos e medos, são extremamente importantes e
necessárias, mas não funcionam sozinhas.
 



Sem a auto observação, o desejo de se melhorar e se curar, sem a aceitação de suas
sombras e de seus ciclos, tudo se torna paliativo e vemos mulheres indo de uma
terapia a outra sem obter os resultados esperados.
 
Tenho o relato de uma aluna que se curou depois de sofrer 12 anos com
endometriose e que atualmente se prepara para ser mãe. Fico muito feliz com esse
resultado, mas compreendo que não foi o curso Magia Luminar que a curou, mas a
vontade e consciência que ela adquiriu de si a partir das ferramentas
disponibilizadas neste curso. 
 

Nenhuma outra pessoa é capaz de te curar a não ser você mesma!
 
Outros relatos vem de mulheres que sofriam muito durante a fase pré-menstrual, a
famosa TPM, com oscilações bruscas de humores, muitas cólicas e dores de cabeça e
que após o curso, após utilizar as ferramentas de autoconhecimento, práticas e
observação atenta e amorosa, diminuíram consideravelmente seus “sintomas”.
 
Mágica? Não! 
 
Apenas aprenderam a se ouvir, a sentir como funciona sua energia e seu corpo em
cada uma das fases de seus ciclos, entenderam a importância de dar-se tempo
quando este era necessário, a meditar e entrar em sintonia consigo mesma.
Descobriram na prática como estabelecer contato com os quatro elementos,
equilibrando-os internamente, pois todo o desequilíbrio gera doença e sintomas.
 
Pessoalmente, considero a Ginecologia Natural uma das ferramentas mais
empoderadoras do feminino. Junto com o despertar para o Sagrado Feminino
fornece elementos e conhecimentos necessários para o autoconhecimento de nosso
corpo, diferentes formas naturais de tratamento e dentre tudo isso, as limpezas
uterinas que agem além do físico, nos conectando a nossa ancestralidade, com
técnicas que liberam energias estagnadas, tóxicas e de traumas. 
 
Ao mesmo tempo, a Ginecologia Natural, nos traz a noção de pertencimento a uma
rede de conhecimentos e vivências ancestrais.



Trilhando o caminho do Caminho do Sagrado feminino e utilizando como
ferramenta a Ginecologia Natural construímos a autonomia necessária para sermos
as nossas melhores versões, onde nossas ações ressoam na grande Teia da Mãe
Terra como benéficas, encorajadoras dos despertar de outras mulheres e do
contato com a natureza.
 
A Ginecologia Natural nos devolve os conhecimentos ancestrais sobre a natureza,
as ervas, plantas e suas propriedades, além do respeito, reverência e integração à
uma vida mais simples e abundante.
 
São as pequenas revoluções internas e pessoais que transformam a sociedade e
tornam a nossa vida mais viva, repleta de significado e sentido.



O Poder da Menstruação
Existe uma grande diferença entre aquilo que culturalmente nos é passado como
correto e o que realmente o é. Durante milhares de anos a menstruação foi vista
como algo negativo, impuro, sujo, em que as mulheres deveriam esconder suas
“regras” e não mais aprender e se conectar com sua “Lua”. Essas marcas persistem
no inconsciente da maioria das mulheres, mesmo aquelas que já estão engajadas
no resgate de seu feminino. Pois, ainda hoje, existe a subjugação e negação da
realidade e experiência feminina com seus ciclos. Observe a si mesma e
honestamente responda para você mesma o quanto aceita seus ciclos. 
 
A menstruação é uma fonte de poder feminino e justamente por isso, nos foi
ensinado a ter vergonha, fomos desconectadas de nossas realidades internas e
consequentemente de nosso poder, porque assim fica mais fácil subjugar. 
 

Você usa absorvente interno, porquê? 
Para ter a sensação de que não está menstruada? 

Se sim, você ainda não aceita sua menstruação e seus ciclos. 
Precisa curar essa mulher ferida, 

que ainda não aceita ou percebe o poder de seu sangue.
 
Durante a fase da Menstruação, onde estamos vivendo internamente o arquétipo
da Bruxa Anciã, nos primeiros dois ou três dias estamos realizando uma limpeza
profunda em nosso corpo físico e energético. Estamos expurgando junto com o
sangue menstrual tudo que fomos captando dos ambientes e que se mostraram
tóxicos ao nosso psiquismo. 
 
Já, os dias seguintes são de preparação para o próximo ciclo, onde podemos ter
insights e percepções do que precisamos fazer e dos acontecimentos que serão
chave para colocarmos nosso projetos no mundo.
 
A fase da pré-menstruação e a famosa TPM nos dão indícios do que estaremos
eliminado, do que precisamos descartar e o que será trabalhado durante a
menstruação. A intensidade desse momento e da própria menstruação depende do
que vivenciamos durante esse ciclo e da quantidade de lixo que fomos acumulando
em nosso corpo.



Neste sentido, a auto observação também é importante, pois podemos ter a clara
noção dos ambientes que nos fazem bem ou não, revisitando os acontecimentos do
ciclo, pessoas com quem estivemos, situações, etc., podemos enfim optar por aquilo
que nos faz bem e entender como determinados ambientes agem sobre nós, para
que possamos criar mecanismos de defesa, limpezas e até mesmo de aceitação,
entendendo como nos portar diante de cada acontecimento. 
 
Todas essas leituras só podem ser feitas a partir da observação atenta, quando
obtemos consciência das energias que nos rodeiam e interagem conosco. Não se
trata de vestir uma bolha energética, até porque, não somos tão “limpas” assim, mas
termos a consciência e as ferramentas de corrigir a nossa energia para que
determinadas pessoas, ambientes e situações não tenham mais o poder de nos
desestabilizar.
 
Quando a menstruação começa sentimos um turbilhão de energias se
movimentando ao nosso redor e uma necessidade de descanso, de ficar quietinha e
aquecida. Ao nos permitirmos esses momentos estamos enviando para o nosso
corpo uma mensagem de aceitação: tudo bem, flua, limpe tudo que for necessário.
Depois vem a fase mais perceptiva, intuitiva e um grande alívio é sentido: ufa! Estou
limpa.
 
Entenda que nessa fase é preciso dar-se tempo. Tempo para simplesmente deixar o
sangue fluir e Ser, apenas ser o corpo sangrando, observando a sensação de quase
paz e reencontro que vem dessa atitude. Deixe para depois o fazer, neste momento
apenas seja.
 
Entendemos que a grande maioria das mulheres possui uma rotina atarefada em
que quase não sobra tempo para si mesma, mas é necessário que ache esse tempo,
que falte um dia ao serviço, que chegue em casa mais cedo, que fique em silêncio
por mais horas durante seu ciclo menstrual.
 
Programe-se, alguns dias antes da menstruação arrume sua agenda, nada é
impossível, você só precisa querer. Converse com as pessoas na sua casa, fale do
quanto é importante ter esse tempo para você, e vá aos poucos construindo esse
espaço sagrado dentro e fora de si mesma.



Uma mulher menstruada é potencialmente mais psíquica e espiritualmente,
sensitivamente mais poderosa que qualquer homem ou mulher em outra fase de seu
ciclo. Por isso é tão importante meditar durante o ciclo menstrual, ouvir seu útero,
seu corpo e deixar seu sangue fluir livremente. Não use nada que impeça seu sangue
de fluir, observe e aprenda com ele a diferenciar seus ciclos e reações de acordo com
a cor e textura do seu sangue. Não há nada de nojento ou sujo em você.

O plantar a Lua é parte desse processo de reconexão, é um ritual simples, que deve
ser feito durante o período menstrual. Você pode ter em seu altar, o que muitos
grupos femininos chamam de “jarro vermelho” e ali colocar o sangue que você irá
ofertar a mãe Terra. Não precisa ser muito, em qualquer ritual menos é sempre
mais, é a sintonia, a entrega e a presença que realmente importam. Se não
quiser colocar o jarro em seu altar não precisa, são meios, para uma mesma coisa.
Pessoalmente escolhi uma folhagem que tenho em meu altar representando o
elemento terra e nele coloco o sangue menstrual misturado com água. A diluição do
sangue menstrual em água é importante para que ele seja absorvido em sua
totalidade pela terra e não fique na parte de cima, onde espíritos indesejáveis
possam se alimentar dele.



Antes de fazer a entrega, acenda um incenso e a vela em seu altar (se já tiver uma
vela acesa em seu altar não precisa acender outra) converse com a Deusa, explique
que você está doando seu sangue à terra para refazer a conexão com seu feminino e
peça para que a deusa lhe mostre em sonhos, em inspiração ou intuição o que
precisa para ser mais em si mesma, para tornar-se quem potencialmente nasceu para
ser com toda força de seu útero. 
 
Esteja de corpo e mente presente, sinta a alegria que invade cada uma de nós na
realização desse ato tão simples e tão poderoso. 
 
Os únicos perigos que existem na realização desse ritual é você plantar sua Lua em
locais inapropriados como cemitérios, terrenos abandonados em que tenha sido feito
rituais de sangue, por exemplo. 
 

Procure sempre locais seguros, em suas folhagens 
ou no terreno de sua casa.

 
 
 
 Escolha uma delas e faça seu ritual, não esqueça de diluir em água e não exagere na
quantidade, é muito mais qualidade do que quantidade.



Pré-Menopausa e seus “sintomas”

A Menopausa, ou Lua Roxa, como é colocada por algumas autoras, é uma fase de
mudança internas, físicas e psíquicas. Os “sintomas” devem ser encarados como
uma “preparação” e um aviso de nosso corpo de que estamos mudando, e não um
alerta de doença. Pois sempre que falamos em sintomas, necessariamente a nossa
mente liga esse fato a alguma anomalia, alguma doença e definitivamente não é
esse o caso. 
 

Não estamos doentes quando menstruamos, engravidamos 
ou entramos na menopausa, pois tudo isso 

compõe a natureza do ser mulher.
 
Existe uma necessidade que é constante e que se aplica a todas as fases do
feminino que é a auto observação, entender as mensagens que nosso corpo nos
emite o tempo todo e aceitar que existe uma inteligência que é física indicativa de
nossa qualidade de saúde e de mudanças.
 
A pré-menopausa é uma preparação, uma espécie de gestação para um novo parto,
para uma nova fase, onde estamos mais ligadas aos ciclos lunares externos e
deixamos de ser regidas por nossa Lua interna. Todo o conhecimento acumulado
pela passagem por esse grande ciclo que vai da menarca aos primeiros sinais da
menopausa, devem e podem ser colocados a serviço de nossa comunidade. 
 
Esta é uma fase em que oferecemos nossa sabedoria aos outros e despertamos para
a feiticeira e bruxa que existe dentro de nós. A ciclicidade desse período já não tem
mais a ver com os movimentos hormonais, mas com as fases da Lua externa.
 
A substituição hormonal nem sempre é necessária, diria até que é totalmente
desnecessária, mas cada mulher sabe melhor de si mesma e de seu ciclos, porém é
interessante observar se existe ou não a necessidade de nutrir seu corpo com
hormônios que ele deixou de produzir espontaneamente, por entender que já não
são necessários.



É como oferecer comida para alguém que já está saciado, ou que não precisa mais
daquele alimento. Muito da cultura de reposição hormonal está relacionada a não
aceitação da menopausa, de tentar mascarar os “sintomas” e desta forma continuar
lutando contra sua natureza, pois existe uma percepção cultural muito negativa com
relação a menopausa, ligada ao envelhecimento, a inutilidade sexual e a falta de
libido. 
 
Essa preparação de nosso corpo é sentida como indesejada, a tratamos como uma
doença, e não como algo natural, pois toda mulher irá passar por esse período.
Entendendo essa fase como natural, nos abrimos a sabedoria e a intuição que se
tornam muito mais aguçadas e que podem ser acessadas de forma mais fácil e livre.
 
Mulheres que passaram por uma histerectomia entraram de forma muito abrupta na
menopausa e precisam criar uma ponte entre seus ciclo fértil e a menopausa, essa
ponte, assim como o acesso ao estoque de sabedoria que acumulamos dos ciclos
anteriores podem ser criadas e acessadas a partir da auto observação, da
participação em grupo de mulheres, da yoga e da meditação.
 
Lembrando que apesar da mulher estar conectada às fases lunares e vivenciar os
quatro arquétipos - donzela, mãe, feiticeira e bruxa anciã - a pré-menopausa está
muito mais ligada, ou possui como arquétipo dominante a Feiticeira e as mulheres em
idade mais avançada dentro dessa fase estão mais ligadas ao arquétipo da Bruxa
Anciã. Então, dependendo do momento e estágio em que se encontre seu ciclo, um ou
outro arquétipo será mais forte que outro. Para saber mais sobre eles sugiro a leitura
dos arquétipos correspondentes disponibilizados no blog de nosso site.
 
O importante é nos aceitarmos como somos. Entender e amar a nossa ciclicidade,
tirar proveito das diferentes fases e colocar nossa energia em ação no mundo.  A
menopausa é natural, é uma nova fase de descobertas, uma sexualidade mais
profunda e mais intensa pode ser vivenciada sem os arroubos juvenis (igualmente
necessários, mas pelos quais já passamos), é ser mais intensa, mais verdadeira
consigo mesma, saber dizer não e cuidar de si e dos outros de forma diferenciada. 
 

É ter mais tempo para si mesma e cultivar e 
distribuir criativamente sua sabedoria.



Visão do sagrado e o mundo
Depois de tudo que experimentamos durante esse minicurso é possível perceber que
o Sagrado Feminino está intimamente ligado a uma nova visão de humanidade, que
tem por base os poderes feminino de coesão, acolhimento e amorosidade.
 
Atualmente milhares de mulheres somam seus esforços voltando-se ao
autoconhecimento e transformação de si, operando verdadeiros milagres em suas
vidas e na vida daquelas mulheres e homens com os quais convivem.
 
Cada mulher desperta é um farol luminoso, um exemplo a ser seguido, tornando-se
uma condutora de outras mulheres. Somos as representantes de uma Nova Era que já
começou para muitas mulheres, mas muitas de nossas irmãs ainda estão adormecidas
para verdade que são e representam.
 

Diz-se que metade do mundo são mulheres e 
a outra metade seus filhos.

O que isso significa?
 
Ninguém vem a este mundo sem passar pelo ventre de uma mulher. Temos um poder
imensurável que está diretamente relacionado ao resgate das sabedorias ancestrais
com relação a natureza, o poder que existe na união e na coesão.
 
Quando cada mulher ocupa o seu lugar de poder, educa seus filhos e filhas dentro de
uma ideia de pertencimento, de acolhimento e de amorosidade a tudo que é vivo.
Todos somos filhas da mãe Terra e devemos honrar nossa mãe sendo felizes,
conectadas e muito prósperas. Aos poucos, vamos modificando os valores sociais,
educando seres capazes de amar mais, serem mais compreensivos, humanos e
verdadeiramente felizes. 
 
Quando eu ocupo o meu lugar de poder ninguém pode me tirar desse lugar. 
 
Quando estou fora do meu lugar outra mulher pode reivindicar o lugar que ocupo, e
assim sucessivamente, alimentando as relações de ódio e de disputas, porque
estamos fora de nosso lugar.



Descobrir nosso lugar de poder nos retira da seara de competições, ciúmes, inveja e
assim, podemos viver de uma forma mais próxima à verdadeira SORORIDADE. 
 
Para descobrir que lugar é esse, temos que ser muito honestas com nós mesmas e
estarmos conectadas com nosso mundo interno, percebendo o que nos faz sentir
vivas e onde podemos Ser. 
 
É ouvir as vozes de nosso útero e coração, sabendo que quando estamos conectadas
todas as nossas células estão em paz e podemos avançar no caminho do
autodesenvolvimento. 
 
Toda ansiedade, medo, angústia, depressão nos sinalizam que estamos

fora de nosso eixo e consequentemente de nosso lugar de poder.
 
Escute a si mesma, desbrave sem medo e sem culpas o seu universo interior. Tudo
isso é uma linda jornada de retorno ao lar. 
 
Na grande maioria das vezes este caminho não é indolor, pois temos que olhar para
dentro, acolher nossas sombras e aceitarmos nossas imperfeições. 
 
Por outro lado, quando negligenciamos esses aspectos de nossa natureza não
encontramos paz. Passamos a vida tentando preencher um grande vazio com
elementos externos e vamos culpando o mundo e aos outros por tudo que não
somos e não conseguimos realizar.
 
O grande ato revolucionário é a coragem de assumir as rédeas de sua vida,
percebendo que tudo que te acontece é fruto de sua própria energia e que muito
desses acontecimentos são repetitivos. É como assistir um filme em que os
personagens são diferentes, mas o enredo e a história são sempre os mesmos.
 

O que se repete em sua vida? 
O que esses acontecimentos querem te mostrar 

que você não quer ou não consegue enxergar?



Encare a si mesma com seriedade, honestidade e responsabilidade, mas acima de
tudo com muito amor e acolhimento. Não culpe aos outros e nem a si mesma, apenas
decida começar, então você verá que tudo muda, e estará se tornando a mulher de
poder que você nasceu para ser. Sem vitimismo, sem culpas ou autopunição. 
 

Apenas aceite-se Ser. Um Ser em constante evolução. 
 
Aprenda a rir de si mesma, pois a magia do riso é capaz de quebrar com todas as
amarras internas. Leve-se a sério, com leveza e alegria.
 

A vida é um presente, uma dádiva e uma grande oportunidade de
crescimento. 

 
Não perca tempo repetindo padrões, escondendo-se atrás de desculpas e
justificativas. 
 

Você já tem tudo de que precisa: Você mesma!
 
Boa jornada!
 
Espero que esse minicurso tenha contribuído com teu crescimento pessoal e que você
seja a expressão plena de tudo que em potencialidade já és! 
 

Gratidão pelo compartilhamento!



Hamadríade
Conheça todos os conteúdos que disponibilizamos por meio das redes sociais:
 
FANPAGE: Siga nossa página no Facebook para ficar sempre a par das novidades,
cursos gratuitos e pagos, presenciais e online, além de um conteúdo exclusivo.
 
SITE: Conheça nosso site e baixe nossos informativos. Eles são editados mensalmente e
ficam disponíveis para download.  Nele você encontra dicas sobre rituais, ginecologia
natural, diferentes terapias e muito mais. Além disso, fique ligada em nossos cursos e
serviços.
 
Canal do Youtube: Toda semana disponibilizamos vídeos que tratam sobre o Sagrado
Feminino, Astrologia, Ginecologia Natural, Terapias Alternativas e Tarô.
 
SERVIÇOS:
 
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: O  atendimento  individual  tem como objetivo a
orientação para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Feminino e da
Ginecologia Natural. São indicados procedimentos, rituais e práticas que visam o
desenvolvimento interno, com acompanhamento progressivo e mensal de acordo com a
necessidade e a disposição de cada pessoa.  Materiais como apostilas, indicações de
leituras e mandalas  também são fornecidos e nos encontros mensais pode-se analisar
os resultados e progressos obtidos, visando sempre um maior crescimento e integração
dos diferentes aspectos que compõem nossa espiritualidade.   Os encontros são
realizados online, pelo whatsApp ou facebook. O investimento é de R$ 80,00. Dúvidas e
maiores esclarecimentos é só entrar em contato.
 
CURSOS ONLINE: MAGIA LUMINAR - Iniciação ao Sagrado Feminino e curso completo
de LIMPEZAS UTERINAS.
ANÁLISES ASTROLÓGICAS: Análise da Carta Natal e da Revolução Solar
LEITURA DE TARÔ: Leitura completa com perguntas ilimitadas
 

www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino/

https://www.youtube.com/hamadriade
laramoncay@gmail.com

(54) 99154-1840


