
Logo no início de junho, no dia 03 tere-

mos a entrada da Lua Nova: quando 

Sol e Lua estarão no signo de Gêmeos. 

Esta conjunção, do elemento ar, con-

vida a uma observação mais minucio-

sa dos pensamentos para que seja 

possível identificar os padrões repeti-

tivos e que acabam consumindo ener-

gia e desgastando a mente.   

Nessa Lua, os sentimentos tentem a 

ser racionalizados, o que por um lado 

é bom, mas é necessário cuidar para 

que essa intelectualização das emo-

ções não represente uma fuga ou um 

esconderijo. Esta é a Lua da premoni-

ção e da capacidade divinatória, de 

ouvir nosso interno e deixar que ele 

conte nossas histórias e nossas 

verdades. Se você possui um orácu-

lo, cartas ciganas, tarô, runas, ou 

qualquer outro, essa é a Lua ideal 

para limpá-los e purifica-los. 

Já no dia 17 teremos a Lua Cheia – O 

Plenilúnio de Sagitário e Sol em Gê-

meos. É a “Lua dos Cavalos”.  A com-

binação dos elementos fogo de Sagi-

tário e ar de Gêmeos permite que as 

energias físicas ou mentais sejam 

direcionadas sem desperdício e per-

da de foco.  

A Matriarca dessa Lunação é a 

“contadora de histórias” que ensina 

em seus contos como nos relacio-

narmos melhor com nossos irmãos 

planetários, usando o humor e a le-

veza e equilibrando o sagrado e o 

profano.  

 

Mentalização para o período: Abro-

me para novos conhecimentos e 

abandono minha inquietação e dis-

persão.  

As Luas do mês de junho/2019 
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Sol em Câncer 
No dia 21 o Sol inicia sua jornada na constelação de Câncer. Os cancerianos (as) 

são pessoas emotivas e muito ligadas a família, especialmente a figura da mãe. 

Normalmente se armam com uma “couraça” dura e resistente por fora para 

esconder as fragilidades  internas.  

Sensíveis, se magoam com facilidade, ressentindo por muito tempo a menor 

ofensa que tenham sofrido, por essa razão tentem a ficar muito tempo perdi-

dos no passado. Por outro lado, os cancerianos (as) possuem muita dedicação 

e tenacidade e qualquer projeto iniciado será concluído.  

Também, existe a tendência a apegarem-se a um relacionamento pessoal até o 

amargo (ou doce) final. As águas de câncer são representadas pelo líquido am-

niótico, que protege e envolve os bebês nos úteros de suas mães. 
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A Lua sempre exerceu fascínio nas mais diferentes ci-

vilizações desde a antiguidade, tornando-se persona-

gem principal de muitos mitos e lendas e sendo repre-

sentada artisticamente em esculturas, poemas e can-

ções. Considerada uma Deusa Mãe - símbolo celestial 

do feminino - era invocada em diferentes rituais como 

doadora da fertilidade, assegurando o crescimento hu-

mano, animal e vegetal. 

Apesar de ser considerada astronomicamente um me-

ro satélite planetário, a Lua desempenha um papel fun-

damental para existência humana, regulando as marés 

e todos os “líquidos” nos diferentes reinos. No humano 

tem influência direta nos ciclos menstruais femininos, 

além de reger as águas do corpo humano, regula o mo-

vimento da seiva no reino vegetal e está diretamente 

ligada aos instintos de crescimento e preservação do 

reino animal. 

Na análise astrológica a Lua relaciona-se com o corpo 

emocional de homens e mulheres, atuando mais dire-

tamente nas mulheres. Cada pessoa tem uma maneira 

de interpretar e sentir os ambientes, as pessoas e de se 

relacionar com tudo que o cerca. A qualidade dessa 

energia é revelada pelo signo lunar de nascimento. É 

muito comum as pessoas se preocuparem em saber 

apenas seus signos solares (consciência, maneira de 

apreender racionalmente o mundo, ou seja, a constru-

ção da individualidade) e deixarem de lado o signo lu-

nar. 

Inicialmente apreendemos o mundo de forma emocio-

nal e o primeiro vínculo que estabelecemos é com nos-

sa  mãe. Todas as vivências relativas a essa experiência 

ficam armazenadas em nosso inconsciente e se refle-

tem em outras relações de cunho emocional. Assim, 

conhecermos mais profundamente o signo lunar e a 

casa astrológica que ocupa torna-se muito importante, 

porque dessa forma compreendemos nossos mecanis-

mos emocionais, com que “olhar” e de que lugar nos 

relacionamos com os outros e, desta forma, podemos 

por meio da consciência, qualificar e elevar nossas 

emoções. 

Além da Lua Natal existem outros pontos lunares de po-

der. Anualmente, cada pessoa terá as quatro fases da 

Lua no seu signo solar, sendo as maiores e mais signifi-

cativas, as fases Nova e Cheia. A Lua Nova representa um 

momento de introspecção, contemplação e alinhamento 

espiritual, é uma Lua de limpeza e de magia. Já a Lua 

Cheia revela a colheita das realizações e conquistas, e a 

oportunidade de direcionar a criatividade ampliada para 

novas metas. Como a Lua passa em todas as suas fases 

por todos os signos zodiacais, é importante também sa-

ber quando acontecerão a Lua Crescente e a Minguante 

no seu signo solar. A Lua Crescente é propícia para am-

pliação de um projeto e renovação dos pensamentos, 

enquanto a Minguante representa um momento de avali-

ação das experiências e dos aprendizados, favorecendo o 

desapego ritualístico das perdas, decepções, mágoas e 

dores. 

É muito importante para as mulheres conhecerem seu 

signo lunar e acompanhar o movimento da Lua pelos 

seus signos e fases, pois assim além de se beneficiar de 

suas magias específicas, podem entender como ocorre a 

sua percepção psíquica e o aguçamento de sua sensibili-

dade, o que cada fase lunar conta de si e de que forma 

poderá tirar proveito destas características ou deverá 

proteger sua vulnerabilidade. 

Outra forma de analisar o movimento lunar com relação 

ao mapa natal pessoal é a “Mandala de Lunação”. Como 

funciona? A cada mês, a Lua Nova e a Lua Cheia, ativam 

algumas áreas específicas de um mapa astral. Por exem-

plo,  alguém que tenha o ascendente em Sagitário, vai 

reagir de forma diferente ao ciclo de lunação daquele que 

tem o ascendente em Peixes, pois as casas acionadas 

pelo encontro ou oposição dos luminares (Sol e Lua) não 

são as mesmas, são setores da vida diferenciados que 

merecem uma atenção específica. 

Para quem serve essa Mandala de Lunação? Para todas 

as pessoas, pois indica os melhores momentos para ne-

gócios e relacionamentos. Para as mulheres que 

“plantam” sua Lua esse conhecimento é essencial, pois 

possibilita uma análise mais aprofundada de seus ciclos, 

além de indicar rituais, banhos e divindades femininas de 

cada um dos períodos. 

Mandala Lunar pessoal  

Os rituais são muito específicos em cada fase 
e devem ser  analisado  em conjunto  com o 
posicionamento por casa  astrológica,   ou  
seja,  onde esse processo de lunação atuará 
mais diretamente.  
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Você sabia que existem diferentes técnicas para 

limpeza uterina? 

A vaporização de Artemísia é uma delas. 

A Artemísia é uma erva muito conhecida desde a 

antiguidade por suas propriedades medicinais. É 

considerada uma planta mágica e ligada a ener-

gia feminina. É sagrada para a medicina oriental, 

conhecida como “Erva da Vida”, “a Deusa das 

plantas” e “Erva das Bruxas”, pois regula o ciclo 

menstrual, trata cólicas, sintomas de menopausa 

e quase todas as doenças ligadas ao ciclo femini-

no. 

Na medicina chinesa é utilizada sobre a forma de 

Moxa (um bastão recheado da planta seca e bati-

da que fica parecendo um charuto). Quando acesa 

forma uma brasa que estimula pontos específi-

cos, no caso da ginecologia os ovários, agindo 

como uma acupuntura pelo calor. Podem ser fei-

tas vaporização uterinas com a Moxa, assim co-

mo podemos fazer um chá de Artemísia (uma xí-

cara, três vezes ao dia) com a mesma intenção de 

limpeza. 

Para vaporização, lembre-se de usar uma saia 

comprida ou cobertor, cobrindo o ventre e as pernas 

para direcionar os vapores. Pode ser feita de cóco-

ras ou com o banco Yone (figura abaixo ). 

Faça  tudo  com  muito res-

peito por você mesma! 

Conecte-se com seu útero, 

projete-se para ele,  sinta 

sua energia.  

Deixe que ele conte de si, 

observe e registre em sua 

mente todas as sensações e percepções. Ao finali-

zar, imagine o Sol dentro de seu útero, deixando-o 

iluminado e aquecido.   

A limpeza deve ser realizada por 7, 14, 21 ou 28 (um 

ciclo lunar completo) dias consecutivos, dependen-

do do que você sinta ser necessário, e deve ser re-

petida, pelo menos, duas vezes por ano. 

Para quem pretende trilhar o “caminho para o in-

terno”, desvendar seus mistérios e assim, se au-

toconhecer de maneira profunda, o primeiro 

grande passo é aprender a registrar seus sonhos, 

sensações e percepções. Deve-se ter um diário, 

para que possamos acompanhar de forma mais 

consciente tudo que sentimos através dos senti-

dos extra-sensoriais. Pode parecer bobagem, 

mas com o tempo fica mais fácil decifrar a nós 

mesmos e as mensagens de nosso inconsciente. 

Ao realizar as anotações, verifique a fase da Lua 

(cheia, minguante, nova ou crescente) e o signo 

solar e lunar, quanto mais informações tiver, me-

lhor.  

Só podemos mudar o que conhecemos e só co-

nhecemos o que observamos de forma atenta e 

minuciosa. 

Dicas importantes... 

Ginecologia natural 

Contra indicações: Mulheres grávidas não 

devem ingerir essa planta, nem fazer as 

vaporizações de nenhum tipo, pois podem ser 

abortivas. 

Uma pitada de magia... 

Pelo menos uma vez por semana—aproveitando as 
fases lunares—realize banhos de limpeza e de 
energização.  
 
Escolha diferentes ervas (mínimo de três e máximo 
de sete) como por exemplo:  espada de São Jorge, 
quebra-tudo, alecrim, alfazema, manjericão, arru-
da, guiné ou outras de sua preferência para reali-
zação de limpeza e utilize diferentes flores, mel e 
perfume para os banhos de energização.  
 
O ideal é fazer o banho de limpeza, esperar um 
pouco e já fazer o de energização.  
 
De qualquer forma, siga sua intuição, tente perce-
ber as ervas, os dias e luas melhores para cada ba-
nho, pratique e crie o hábito de registrar tanto os 
procedimentos quanto seus resultados. 
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A Constelação Sistêmica Familiar é um trabalho de 

grande riqueza e de grandes resultados, onde se 

pode identificar e solucionar problemas, conflitos 

de pessoas, empresas, instituições ou grupos.  

A terapia é uma oportunidade de autoconhecimen-

to, pois, através de vivências e exercícios sistêmi-

cos é possível ampliar a compreensão de suas 

questões. 

Você já se fez estes questionamentos? 

 “Eu tenho tudo para ser feliz e não sou!” 

 “Eu gostaria de ter um bom relacionamento, mas 

não consigo!” 

 “Por que me sinto culpado quando acontece algo 

de bom comigo?” 

 “Por que estou sempre repetindo algo que me 

prometi não fazer novamente?” 

 “Por que eu fiz tudo pelos meus filhos, e eles não 

estão bem?” 

Os padrões físicos, sentimentos, valores, crenças, 

comportamentos são características transmitidas 

de geração para geração. Entretanto, algumas fa-

mílias são assoladas por comportamentos e situa-

ções destrutivas como: vícios, suicídios, problemas 

financeiros, abusos, etc. 

Esses questionamentos podem ser trabalhados 

sob a luz da Constelação Sistêmica Familiar e 

aqueles que trazem o seu tema para ser 

‘constelado’ têm a chance de compreender os ema-

ranhados sistêmicos que possam estar causando 

tais bloqueios, além de se verem em mais profun-

didade, trazendo à tona movimentos ocultos na 

própria alma. 

Entre os temas mais comuns trabalhados, são: 

Conflitos de relacionamentos, familiares e no tra-

balho; 

 Problemas de saúde, sintomas físicos e emocio-

nais; 

 Problemas financeiros e profissionais; 

Históricos familiares de abortos, lutos não supe-

rados, adoção, exclusões, abusos, etc. 

Convidamos todos àqueles que desejam trilhar um 

caminho profundo de autoconhecimento para co-

nhecer esta terapia e sentir na pele os seus movi-

mentos. 

História da Constelação na água 

Num passado não muito distante usava-se esta téc-

nica para ver se o homem ou a mulher estava inte-

ressado(a) em namorar ou casar. 

Se fazia uma flor de papel e colocava-se em uma ba-

cia de água nas noites de São João e Santo Antônio. 

Se a flor se abrisse a resposta era um SIM, o relacio-

namento iria ser promissor. Caso ela permanece-se 

fechada a resposta era um NÃO, o relacionamento 

não iria dar certo. 

 Esta brincadeira foi adiante e muitas pessoas usa-

vam para tomar outras decisões importantes em sua 

vida. Como por exemplo: comprar um imóvel, traba-

lhar em uma empresa, fazer uma faculdade, enfim, 

para tomar as decisões da vida. 

Foi através desta observação que a Professora Silca 

Maluta (Joinville/SC) começou a fazer os estudos e 

divulgar esta metodologia 

como uma forma de ter um 

nível menor de interferên-

cia psíquica,  visto que os 

bonecos se movimentam 

livremente mostrando co-

mo está o campo familiar 

para o tema da pessoa que 

irá constelar. 

Os efeitos desta constelação são os mesmos de ou-

tros métodos, visto que o cliente recebe os insights 

no momento da terapia e tem as percepções neces-

sárias quanto às mudanças de posturas que devem 

ser postas em prática posteriormente. 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de 

pessoas e treinada em 

Constelação Sistêmica 

Familiar pelo Instituto de 

terapias breves Profes-

sora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endere-

ço:  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/


Numerologia e Tarô 

A Hamadríade é um meio de divulgação de conheci-
mentos que conduzem ao desenvolvimento interno - 

ao EU interior - a partir de diferentes ferramentas. 
Disponibiliza materiais gratuitamente em formato 

de e-book, além de realizar análises astrológica e 
numerológica, e promover  cursos 100% online, como  

TEAR DE GAIA  e MAGIA LUMINAR. 

Se você gostou no nosso informativo mensal e quer  
recebe-lo de forma totalmente gratuita faça seu ca-

dastro nos links abaixo. Nos envie também suas su-
gestões de assuntos, dúvidas e dicas, ficaremos 

muito satisfeitas em atender as suas necessidades. 

 

Tanto os números quanto os Arcanos do Tarô re-

presentam arquétipos  universais que estão  rela-

cionados ao nosso inconsciente e podem revelar 

com o que viemos lidar e o que devemos construir 

nessa vida.  

A correlação se dá pelo número resultante da so-

ma dos dados de nascimento: dia, mês e ano. 

 

Em cada Informativo você terá a in-

terpretação resumida de um nú-

mero e seu arquétipo correlato.   

 

Fique ligado (a)! 

Conheça nosso site: 

www.hamadriade.com.br 

 

Curta nossa Fanpage: 

https://www.facebook.com/caminhoparaointerno  

 

Nossos blogs: 

Estudos de Astrologia 

BLOG Hamadríade 

 

SAGRADO FEMININO 

 

Para assinar gratuitamente o INFORMATIVO da HAMADRÍADE  

clique  AQUI! 
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http://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/caminhoparaointerno
https://estudosdeastrologia.blogspot.com/
https://www.hamadriade.com.br/blog
https://www.hamadriade.com.br/contato

