
  

 

Como tem sido recorrente começamos o 
mês com a Lua Crescente no signo de Sa-
gitário, começando a dança da Cruz Mutá-
vel, onde as energias que tomaram forma 
na cruz fixa começam a ser distribuídas 
pelos signos mutáveis. Já no segundo dia 
do mês temos a entrada da Lua Cheia no 
signo de Peixes. Esse raio Virgem-Peixes 
pede que ao mesmo tempo em que somos 
capazes de analisar as partes para che-
gar a um entendimento consciente do 
mundo que nos cerca, também é necessá-
rio vagar pelas águas do inconsciente co-
letivo representado por Peixes, buscando 
as leis espirituais que regem a matéria. A 
ordem representada por Virgem está em 
oposição ao caos de Peixes, porém os pis-
cianos podem intuir uma Ordem superior 
por trás dessa bagunça toda em que está 
imerso. E Virgem, percebe o veículo do 
grande sacrifício em que a purificação 
final será alcançada em nome da unidade 
e de uma ideia “delirante”. Esses signos 
possuem sua parte de responsabilidade 
nas tiranias e fanatismos desse mundo. A 
experiência pisciana da Totalidade é tota-
litária se não for efêmera, e desconhecer 
os limites entre o eu e o outro é tão peri-
goso quanto sacramentá-los. O Sol em 
virgem fará oposição a Lua que estará 
conjunta a Netuno em Peixes, ou seja to-
das as características piscianas estarão 
exaltadas e podemos ver emergir sensa-
ções muito enraizadas e inconscientes, os 
sonhos estarão mais intensos e é uma 
ótima fase para que possamos perceber 
padrões limitantes. Anote seus sonhos, 
procurp´´~çe meditar e perceber onde 
essas energia estarão atuando em você. 
No dia 10 teremos a entrada da Lua Min-
guante no signo de Gêmeos. Esta fase re-
presenta o subconsciente, ou seja, vamos 
continuar lidando as energias movimen-
tadas pela fase Cheia e vai ser possível 
levar esses sentimentos e sensações a 
mente racional geminiana. É um ótimo 
momento para expressarmos toda essa 
intensidade a partir da escrita terapêutica 
e da fala. No dia 17 teremos a Lua Nova no 
signo de Virgem, fechando a oitava luna-
ção. Virgem rege a 6ª casa no mapa astro-
lógico, indicando que a organização da 
rotina, os cuidados com o corpo e a saúde 
também fazem parte da energia virginia-
na, portanto, na fase nova o objetivo é re-

fletir e definir os aspectos da vida que ne-
cessitam ser curados, nutridos e  até 
mesmo descartados em todos os nível, 
desde o físico, energético, emocional, 
mental até o espiritual. É importante iden-
tificar as fases da vida e circunstâncias 
em que ocorreram perdas, feridas, abu-
sos, doenças, sofrimentos e usar os mei-
os adequados para sua transmutação e 
renovação. A escrita terapêutica é sem-
pre um bom caminho. Deixe que tudo 
emerja de forma natural, apenas observe 
o que vem a sua mente, que sofrimentos e 
lembrança estão mais presentes e come-
ce essa reconstrução e cura por esses 
aspectos. Esta fase será ainda intensa por 
termos Sol e Lua em Virgem formando um 
trígono com Júpiter, Saturno e Plutão, to-
dos retrógrados, em Capricórnio. Esses 
aspectos conferem maior profundidade e 
capacidade de expansão e de transmuta-
ção de tudo que foi falado anteriormente. 
Aproveite, é uma Lua muito forte!  

 

No dia 22 teremos o Equinócio da Prima-
vera, um dia de equilíbrio das energias 
planetárias e a entrada do Sol no signo de 
Libra, signo da Cruz Cardinal (que come-
çam as estações), mas a fase lunar só vai 
mudar  no dia 24 quando entra a Lua Cres-
cente no signo de Capricórnio. Lembrando 
que é nesta cruz que temos a tríade do 
momento, responsável por todas as 
transformações pelas quais estamos 
passando, ou seja, todas essas energias 
serão mexidas nessa nova Lunação, ainda 
que  esta Lua Crescente não toque direta-
mente a conjunção Júpiter, Saturno e Plu-
tão. Para saber mais veja o vídeo em nos-
so canal do Youtube: 
https://youtu.be/ACXuUO-AzVE 
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É aquela que ensina como viver a verdade. É “A Mulher 
do Sol Poente”, a guardiã dos sonhos e projetos futuros. 
Está posicionada no Oeste da Roda de Cura, sua cor é 
verde, que representa a cura e a verdade. Esta Matri-
arca ensina o uso adequado da nossa vontade para vi-
ver e preservar os recursos da Mãe Terra. No Hemisfé-
rios Sul, temos durante a gestão dessa Matriarca a en-
trada do Equinócio de Primavera, cujo elemento é o Ar.  
 
Ela representa o princípio feminino e a energia da  Mãe 
Terra, sendo seu domínio o poente e o céu noturno. Su-
as dádivas são nutrição, intuição, receptividade, conhe-
cimento interior, preocupação com o bem-estar alheio, 
interdependência, estabelecimento e cumprimento de 
metas. Como “Guardiã das gerações futuras” a Mulher 
do Sol Poente se empenha em mostrar que usar so-
mente o indispensável sem exagerar ou desperdiçar, 
pois dependemos da mãe Terra para suprir nossas ne-
cessidade e por isso devemos honrá-la e agradecer 
suas dádivas e recursos.  Somos responsáveis pelas 
próximas gerações e cabe a nós guardar as sementes 
da colheita atual para a próxima.  
 
Esta Matriarca é quem preserva e guarda todas as es-
pécies de sementes, plantas, pedras  criaturas. Defen-
de e combate a extinção de espécies, ensinando o prin-
cípio da adaptabilidade às mudanças e as novas condi-
ções planetárias. que turvam a clara visão. 
 
Para encontrar nossas verdades pessoais, devemos 
praticar a introspecção e descartar os medos que tur-
vam a clara visão. A escuridão do céu noturno  é o re-
ceptáculo sagrado das estrelas, o ventre do princípio 
feminino que abriga todas as sementes do futuro. As 
estrelas são os pontos de luz que simbolizam o fogo 
sagrado de nossos sonhos. Quando encontrarmos a 
verdade pessoal na nossa escuridão interior, então po-
deremos decidir que visões iremos manifestar na Ter-
ra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mulher do Sol Poente caminha conosco na Via Láctea 
- formada pelas “fogueiras dos ancestrais” - e nos auxi-
lia a descobrir antigas verdades da sabedoria interior e 
da preservação, que serviram como orientação aqueles 
que vieram antes de nós.   
 
O objetivo da celebração na Lua Nova é fazer um retros-
pecto das nossas realizações e fracassos, decidindo 
quais dos projetos devemos continuar, modificar ou 
descartar, transmutando nossos medos, bloqueios, de-
sistências e indecisões, que impedem ou interrompem 
nossas aspirações e metas. 
 
Na Lua Cheia o propósito é identificar, nutrir e manifes-
tar as “sementes dos sonhos”, buscando a nossa cone-
xão com a essência espiritual, recebendo a sustentação 
pelo conhecimento interior e a orientação divina, do 
próprio Ser. Para saber mais sobre as 13 Matriarcas das 
Lunações ou as 13 Mães dos Clãs originais veja o vídeo:  
 

 
 
Meditação para entrar em sintonia com as 13 matriar-
cas:  

 
Leia o artigo: https://www.hamadriade.com.br/post/a-
lenda-das-13-matriarcas  

A Matriarca da 9ª Lunação 

https://www.hamadriade.com.br/post/a-lenda-das-13-matriarcas
https://www.hamadriade.com.br/post/a-lenda-das-13-matriarcas
https://www.youtube.com/watch?v=0bZV3jbz5lI&t=1067s
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Dicas de Ginecologia Natural:  Escalda pés! 

Será que funciona? 
Hoje vamos falar de uma técnica milenar e que vem re-

tornando com muita intensidade aos lares das mulheres 

que trabalham com a magia de seu feminino e ancestra-

lidade. O escalda pés não é nenhuma novidade e não é 

considerado uma prática que atue diretamente na Gine-

cologia Natural, mas com certeza está entre as diferen-

tes ferramentas que auxiliam nos tratamentos e equilí-

brio do ciclo feminino.  

Os pés são a parte do corpo onde a circulação é mais de-

ficiente e, quando trabalhamos essa região, beneficia-

mos todo o corpo. Quando colocamos os pés na água 

quente, os vasos sanguíneos se dilatam, melhorando o 

fluxo sanguíneo.  

Segundo a medicina tradicional chinesa, baseada no 

equilíbrio da polaridade Yin e Yang, o escalda-pés auxilia 

a distribuir essa energia Yang (cabeça) para as extremi-

dades frias (energia Yin). Ele funciona e tem inúmeros 

benefícios para a saúde. 

As pesquisas da acupuntura mostram que os pés possu-

em diversas terminações nervosas que estão ligadas a 

diversos órgãos do corpo conhecida como reflexologia 

podal. O aquecimento desses pontos podem restabele-

cer o equilíbrio energético do organismo de forma imedi-

ata. 

 

 

Como fazer o escalda-pés 
Usando apenas água quente (suportável para colocar os 

pés) e uma bacia funda onde possa mergulhar os pés de 

maneira que a água chegue até a canela durante 10 a 20 

minutos. Desta forma, tem-se o suficiente para nos be-

neficiarmos com o relaxamento, diminuição do estresse, 

ativação da circulação sanguínea e linfática, diminuição 

dos edemas e retenção de líquidos, controle da ansieda-

de e insônia, prevenção de varizes e trombose e elimina-

ção das toxinas do corpo. Ou seja, tudo isso, ajuda na 

equilibração do ciclo menstrual, da menopausa, no de-

sequilíbrio hormonal, pois a produção de hormônios 

também passa pela maneira como nos sentimos e das 

trocas emocionais e energéticas que realizamos cotidia-

namente.  

Seguem algumas receitas: 

Escalda pés relaxante 

3 litros de água quente 

1 xícara de sal grosso 

5 gotas de óleo essencial de lavanda  

Benefícios: a lavanda e o sal reduzem o inchaço dos pés, 

proporcionando um efeito relaxante. 

 

Escalda-pés contra dores 

3 litros de água quente, 

½ xícara de sal grosso 

3 gotas de óleo essencial de gerânio 

1gota de óleo essencial de cipreste 

Benefícios: os óleos essenciais auxiliam a prevenir a 

retenção de líquidos e o inchaço, enquanto o sal e a água 

quente proporcionam sensação de relaxamento.  

 

Escalda-pés calmante 

3 litros de água quente 

10 saquinhos de chá de camomila 

5 gotas óleo essencial de arnica 

Benefícios: o óleo de arnica ajuda a ativar a circulação 

sanguínea, enquanto a água quente e a camomila ajudam 

a relaxar. 

 

Você ainda pode acrescentar outras ervas, flores, pe-

dras, fazer fricção da sola dos pés em pedras de rio, aju-

da muito a relaxar estimulando todos os pontos… Você 

pode criar sua receita, experimente e siga sua intuição. 

Compartilhe conosco suas receitas e resultados!  



  

 

Constelação Sistêmica Familiar   
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Criamos os filhos para a vida, a vida deles  

e não a nossa! 

 

A hierarquia é uma das Forças do Amor que devem ser 

observadas para que a vida siga seu fluxo de abundância 

e equilíbrio. 

.A hierarquia é violada quando alguém que veio mais tar-

de quer assumir uma posição superior a de quem já es-

tava ali antes.  

Bert Hellinger diz que essa violação hierárquica é uma 

forma de orgulho, “que precede a queda.” 

Observamos isso acontecer na relação entre pais e fi-

lhos, onde o filho se coloca acima de seus pais, se sentin-

do melhor que eles. Isso é uma violação de hierarquia, 

sem amor.  

Outra forma é quando os filhos querem, por amor, assu-

mir algo pelos pais. Quando adoecem por eles, por 

exemplo. Há amor, mas também a hierarquia é violada. 

A consequência dessas transgressões sempre é o fra-

casso. E fracasso é sinônimo de morte. 

Na família ou grupo onde a hierarquia é observada e res-

peitada, há paz. Pois, a ordem está a serviço do amor e da 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Constela-

ção Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias breves 

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 

Atendimentos Individuais Online Hamadríade 
O atendimento individual tem como objetivo a orientação 

para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Fe-

minino e da Ginecologia Natural. São indicados procedi-

mentos, rituais e práticas que visam o desenvolvimento 

interno, com acompanhamento progressivo e mensal de 

acordo com a necessidade e a disposição de cada pes-

soa. 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 inte-

gração dos diferentes aspectos que compõem nossa 

espiritualidade.  

Os encontros são realizados online, pelo whatsApp ou 

facebook. O investimento é de R$ 60,00.  

Se você tem alguma dúvida de como funcionam esses 

atendimentos entrem em contato conosco, teremos mui-

to prazer em atender você. (54– 991541840) 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Mais uma edição da Hamadríade e, a emoção que me 
aflora é gratidão. Gratidão a criadora Lara, que mês a 
mês me permite decorrer  brevemente, fractais de co-
nhecimentos, das minhas próprias vivências. Hoje vou 
abordar um tema que vem me chamando a atenção como 
mãe e como terapeuta.  

Nos últimos meses, em especial após o início da pande-
mia, pais e mães, tem questionado muito quanto, “como 
transmitir valores efetivamente assertivos para os fi-
lhos”. O difícil processo do educar, ao qual eu particular-
mente prefiro usar o termo “facilitar”. Somos na verdade 
facilitadores no processo  do desenvolvimento do ser. 

Os valores são transmitidos  para os filhos desde o início 
da primeira infância, por meio da convivência com os pais 
e dos demais implicados no processo. Quanto mais os 
pais estiverem juntos de seus filhos, mais terão oportu-
nidade de observação e interação com eles. Não pense 
que valores serão transmitidos naqueles poucos minu-
tos em que pais e filhos se encontram, no início ou fim do 
dia, em intervalos curtos que se dividem entre os com-
promissos profissionais, pessoais e sociais. 

Os valores  precisam de tempo de convivência para se-
rem solidificados, de olhos nos olhos, brincadeiras, jo-
gos, abraços apertados, carinho, incentivo, parâmetros e 
referências, que indiquem as diretrizes quando o filho se 
mostra “perdido” e passando dos limites. Os valores são 
algo do mundo interno e subjetivo, e só podem ser trans-
mitidos quando há um verdadeiro relacionamento. Este 
implica que haja vínculo afetivo, confiança e respeito. 
Vivemos numa sociedade onde nossos filhos, por neces-
sidade, são terceirizados, para as escolas de educação 
infantil, babás, avós. Diante de tal realidade, a pergunta 
que não quer calar, “o que posso fazer para facilitar o 
desenvolvimento deste ser que está meu filho nessa vi-

da? A resposta, convivência, amor e exemplo. 

Se quisermos renascer pela base e recriar uma nova 
geração baseada em valores e  saudável mentalmente é 
preciso doar nosso tempo aos filhos, mas com qualidade, 
acolhimento. Deixo como sugestão de leitura alguns li-
vros que abordam o tema trazendo um despertar de 
consciência para nós pais. “As sete leis espirituais do 
sucesso” de Deepak Chopra e “100 promessas para o 
meu bebê”, de Malika Chopra.  

“Ajudar as crianças a desenvolverem disciplina é funda-
mental para que se sintam mais adaptadas à vida na Ter-
ra e, consigam realizar sua missão. No entanto,  elas so-
mente aceitarão  a disciplina na medida em que os adul-
tos se aproximarem delas com humildade, respeito e 
confiança.”  Ingrid Cañete.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Serviços Hamadríade 
Análises Astrológicas 

Análise da CARTA NATAL  

Fornece indicações das energias com as quais você veio 

aprender a lidar a partir da análise completa do eixo, ca-

sas, planetas, aspectos e muito mais. É uma análise com-

pleta e que possibilita um salto quântico no caminho para 

o autoconhecimento.  Valor: R$ 150,00  

Análise da Revolução Solar  

É a indicação das energias que estarão em evidência du-

rante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversário a 

outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão durante 

esse ano.  Valor: R$ 150,00 

               Tarô 

Você pode fazer uma leitura completa direcionando para 

aquilo que você precisa resolver, Sem limites de pergun-

tas por um valor promocional de  R$60,00 



  

 

Funcional — para o Corpo e para a Alma 

Estamos no mês da primavera, iniciando uma tempera-

tura mais amena e mais convidativa à prática do esporte. 

Então se não começou ainda, comece a elaborar o que 

quer fazer, o que gosta, qual horário disponível. 

Mês passado comentei e reforço aqui mais uma vez, 

nunca falamos tanto de quanto a SAÚDE é fundamental. 

De quando ela realmente deveria ser nossa prioridade. 

Vivemos em uma sociedade que estão banalizando o so-

brepeso e obesidade e muitos acham isso empodera-

mento. Gordura nunca será saúde! Empoderamento e 

aceitação é uma forma de olhar para si e cuidar-se me-

lhorar. Estereótipo sim, é outro assunto. 

Toda vez que busquei melhorar, pensei que preciso ser 

saudável! É muito bom respirar bem, é muito bom poder 

caminhar sem dor, dormir um belo sono, sentir-se dis-

posta, o corpo responder bem aos estímulos que damos 

a ele no dia a dia. 

Talvez aquele que já passou por uma doença e precisou 

dessa resposta do corpo possa nos falar ainda melhor 

sobre isso. Querer saúde e não ter. Saúde é gradativa, é 

rotina, passo a passo.Não espere seu corpo gritar. Não 

espere se dar conta que já é tarde.  

Os benefícios não são somente físicos, são psicológicos 

também. A liberação de hormônios como adrenalina, 

serotonina, endorfina melhoram nosso humor, estresse 

e faz o corpo dar uma resposta muito positiva as nossas 

necessidades diárias.  

Vale o investimento! Mexa-se saia do sedentarismo, crie 

uma rotina, aproveite esse momento e invista no seu 

melhor, na sua saúde. 

Dinheiro ajuda, amigos, família, mas ninguém poderá 

pegar esse compromisso por você. Esse comprometi-

mento é exclusivo seu e você pode! Muito! 

Não esquecendo a dupla perfeita do exercício físico é 

alimentação saudável. Independente se sua estratégia é 

perda de peso, ela que irá te dar o suporte para teus ob-

jetivos no esporte sem contar em tudo que boas esco-

lhas alimentares também proporcionam.  

Muita cura em somente trocas de alimento. Imagina em 

uma nova rotina alimentar? 

Repense sua vida, crie estratégias para seus projetos, se 

organize e faça seu melhor a cada dia.A vida nos surpre-

ende e que estejamos preparados fisicamente e emocio-

nalmente, fortalecidos. Começa vai! E se já começou 

continue, se parou retorne.  

Vamos juntos nessa! To aqui na mesma batalha diária e 

finalizo dizendo que eu precisei muito do meu corpo sau-

dável esses dias e graças a Deus e também a toda estru-

tura que vinha fazendo ele me deu retorno.  

Seguimos firmes e fortes! Um lindo mês florido e saudá-

vel a todos! Beijocas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: @geisa.rosa.alves   

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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Agradecimento! 
A Hamadríade agrade a todos que participaram e participam na constru-
ção deste Informativo e na solicitação de conteúdos específicos em nosso 
canal do Youtube! Graças ao engajamento e participação de todos chega-
mos a marca dos Mil Inscritos! Obrigada!!!  
Agora é seguir, trazendo mais conteúdos de qualidade e respondendo da 
melhor forma possível as dúvidas e necessidades de nossos seguidores! 
Obrigada mais uma vez!!! 

mailto:@geisa.rosa.alves
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Só por hoje, respire... tome uma dose de paz. 

Abra a janela e deixa o vento entrar em sua casa levando 

tudo o que não precisa mais! Neste momento escute sua 

voz ecoando em cada cômodo, revirando os sentimentos 

estagnados de seu lar.  

Respire! Deixa tudo passar! 

Prepare, como de costume... seu café ou chá.  

Acenda o fogo e escute o bater manso do seu coração, 

junto as labaredas do fogão. 

Tente silenciar a mente. Apenas respire... 

Relaxe o corpo. Quem sabe prepare um banho gostoso e 

relaxante de ervas com manjericão e camomila, flores de 

calêndula e pétalas de rosas, ou borrife um Spray cheiro-

so pela casa. 

Sopra canela ou acenda um incenso de sua preferência, 

escute um mantra ou uma música calma. 

Cultive neste dia pensamentos de paz e acolhimento por 

você! Você merece e sua alma pede!  

Aproveite essa energia, essa sintonia e abençoe seu lar!  

Faça o que precisa fazer no dia de hoje com calma.  

Trabalhe com amor, a sua escolha.  

Se não for trabalhar, mergulhe numa boa leitura, ou sim-

plesmente nada faça...  

Medite, durma, se entregue!  

Talvez hoje, o sol não apareça, então se aqueça com as 

chamas do fogão a lenha, ou da lareira ou invoque seu 

calor interior.  

Se puder vá ao encontro do verde e se renove com sua 

energia, sentando sobre a terra, se alimentando da vibra-

ção dos Devas. Converse com os elementais e os seres 

vivos de seu jardim. 

Comungue seus anseios, e conte-lhes seus segredos.  

Mais tarde, se sentir vontade, volte a sua cozinha e pre-

pare um bolo com cobertura de chocolate e folhas de 

menta...  

Se presenteie com uma fatia generosa de sua doçura má-

gica!  

Se acaricie...  

Se ama!  

Fica bem...  

Esteja presente... 

Sê grata por todas suas escolhas!  

E reverencie seu caminho...  

Lembra! Ele muitas vezes será o reflexo de seu interior... 

O maior mistério está em se permitir ouvir aquilo que 

vem lá de dentro...  Suas verdadeiras vontades e, sem 

medo, investir em seus sonhos. 

Muitas vezes nos deixamos de lado e não nos damos 

aquele devido cuidado que nosso corpo, alma e espirito 

precisam. Só por hoje experimente um movimento mais 

natural e tranquilo para se apaziguar consigo mesmo.  

Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das artes 

energéticas espirituais. Formada em Comunicação Social 

- Relações Públicas pela PUCRS. Viajante, jardineira des-

se cosmos, e eterna aprendiz.  Atuando como Terapeuta 

Holística Complementar, associada a Abrath. Trabalho 

com diversas práticas energéticas, em sincronicidade, 

com um olhar mais carinhoso as questões de relaciona-

mento, comportamentos da alma, o feminino e a nature-

za. Estudiosa e praticante de diferentes técnicas holísti-

cas há 19 anos: Cura Quântica, Apometria, Reiki Usui, 

Eloim Reiki, Reiki Xamânico, Aromaterapia, Benzimento, 

Florais, Cristais, Barras de Access, Limpeza Energética, 

Bate-folhas, e Tarot Terapêutico. 

Criadora e Facilitadora do Curso/Vivência Mulher Erveira 

- magia das ervas e os 4 elementos, minha paixão nesse 

momento! Seja bem-vinda a este meu mundo de cheiro 

verde e magia!  

Para ficar por dentro das atividades e agenda siga nas 

redes sociais ou entre em 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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TEAR DE GAIA—Círculo Virtual de Mulheres 

Encontros mensais para falarmos sobre o Sagrado  

Feminino e Ginecologia Natural.  

Vamos tecer juntas uma rede de conhecimento, trocas de 

experiências, acolhimento e construção interna. Você 

vem comigo?  

O Tear de Gaia, ancorado nas energias da deusa Uttu - a 

tecelã dos destinos e das artes -  é um espaço destinado à 

troca e compartilhamento de experiências, dúvidas e an-

seios sobre o ser mulher, sua ciclicidade, as angústias e 

descobertas em relação ao universo feminino.  

Tem como base os preceitos da sororidade, a filosofia e 

prática do Sagrado Feminino e da Ginecologia Natural.  

Quem pode participar: mulheres de todas as idades e fa-

ses do ciclo, cisgêneros e não-cisgêneros, que queiram 

assumir a responsabilidade por suas vidas e desenvolvi-

mento. 

Objetivo: compartilhar e construir conhecimentos e sa-

beres da filosofia e prática do Sagrado Feminino e da Gi-

necologia Natural. 

Quando e como são realizados os encontros do Tear de 

Gaia: 

- Os encontros acontecem às quintas-feiras de Lua Cheia 

- das 20h às 21h30; 

- As vagas são limitadas há 12 mulheres, para que todas 

possam participar ativamente; 

- As reuniões acontecem por vídeo chamadas no Google 

Meet - as inscritas recebem o link do encontro uma hora 

antes, podendo acompanhar do celular ou computador. 

 

Como funciona? É uma aula? Um debate? 

A cada encontro vamos ter um assunto norteador previa-

mente estabelecido para que você se inscreva naquele 

que achar melhor em acordo com suas buscas e questio-

namentos. Não há regras fixas, estaremos falando sobre 

um determinado assunto de maneira ampla e podemos 

entrar em outras questões, sempre o grupo apresentar 

essa demanda.  

A facilitadora do círculo fará uma breve explanação da 

temática e se for necessário algum material de apoio este 

será fornecido.  

Todas as participantes poderão se manifestar colocando 

suas dúvidas, anseios, contando suas experiências e o 

que for pertinente. Os tempos de fala serão orientados 

pela facilitadora do círculo.   

O próprio Círculo pode demandar diferentes temáticas 

para serem abordadas em reuniões futuras ou na criação 

de grupos de estudo dirigidos. Tudo depende do interesse 

e engajamento das participantes.  

Tem que pagar algum valor? Sim. 

Cada encontro possui um investimento simbólico de R$ 

25,00.  

Esse valor pode ser pago via depósito bancário ou link do 

PagSeguro, sendo que neste último tem um acréscimo de 

R$ 3,00, ficando R$ 28,00.  

  Agenda 2020 

09/07 - Temática: Mulher Cíclica - Menarca - Período Re-

produtivo - Menopausa - Lua Interna e Lua Externa - Uso 

das Mandalas Lunares e Diários.  (LOTADO) 

 

06/08 - Temática: Útero e as Memórias Uterinas - recone-

xão com o Sagrado Feminino: meditações, práticas, er-

vas. (LOTADO) 

 

03/09-  Temática: A Roda das deusas: como identificar 

seu arquétipo dominante e como descobrir a deusa guia. 

(LOTADO) 

 

01/10 -  Temática: As faces escuras da Grande Mãe: como 

identificamos e usamos o poder das sombras para curar 

os diferentes aspectos do feminino. 

 

05/11 (Lua Azul - 13ª lunação) - Temática: Fertilidade e 

Libido: como lidamos com a expressão da libido e da ferti-

lidade - criativa e biológica - a partir das fases do ciclo 

feminino. 

 

03/12 - Temática: A circularidade da vida e do feminino: 

como as energias externas e internas estão interligadas 

e como lidar com nossa sensibilidade diante dessas 

energias.  

SAIBA MAIS  - CLIQUE AQUI 
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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, idealizadora  e facilitadora 

da   HAMADRÍADE—Sagrado Feminino.  

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

minino.  Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em for-

mato de Informativo, e-books, mandalas e vídeos. Se você não possui os informativos dos meses ante-

riores faça o download gratuito em nosso site. É só entrar na aba DOWNLOADS que você terá acesso a 

todo o material que disponibilizamos e os números anteriores de nosso informativo mensal! 

Este mês inauguramos o TEAR DE GAIA — Círculo Virtual de mulheres, venha participar conosco. Ofere-

cemos também diferentes serviços como análise astrológica, leitura de tarô, atendimentos online so-

bre Sagrado Feminino e Ginecologia Natural, assim como temos dois cursos  online,  O primeiro trata da 

Iniciação ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técnicas de Lim-

pezas Uterinas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos e críticas, são sempre 

bem vindas, é só entrar em contato conosco.  

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

passar por essa grandes mudanças planetárias! 
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