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H A M A D R Í A D E



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.



A Sintonia e o Despertar para o

Sagrado Feminino
O útero de uma mulher gesta vida e mundos. Este é o cálice sagrado no qual  reside
sua força, o poder do Ser feminino. Considerado o segundo coração das mulheres,
tem como uma de suas funções registrar as memórias de nossa ancestralidade, dentro
da linhagem feminina. 
 
Considerando que toda vida vem do útero, toda mulher é em si o resultado de muitos
partos, dores, alegrias, conhecimentos e energias que vem desde sua primeira
ancestral. Quer saibamos disso ou não, o cálice ou caldeirão sagrado, símbolos do
útero, guarda toda a sabedoria e esconde potencialidades soterradas em anos de
subjugação, torturas e negação do mágico feminino. 
 
O útero é   visto como um centro de poder e está localizado no chacra esplênico, o
chacra da sexualidade e das memórias emocionais. Este chacra é regido pelo elemento
água, assim como nosso útero. Lembrando que o feto fica por nove meses dentro da
barriga de sua mãe protegido por uma bolsa de água, o líquido amniótico, fica fácil
entendermos como essas memórias são passadas para o feto, seja ele masculino ou
feminino. 
 
As partículas de água retém as informações contidas no útero e as transferem para o
feto que está sendo gerado dentro dele. Nas meninas, quando o seu útero é formado
já carrega com ele todas as memórias ancestrais para que possa dar continuidade a
sua linhagem, pois faz parte da constituição energética do útero, guardar essas
memórias. 
 
Os meninos possuem e guardam em si essas mesmas memórias, mas lidam com elas
de uma forma diferente das mulheres. Entendo que os espermatozoides se renovam a
cada ejaculação masculina, percebemos que a carga ancestral é passada mais às
mulheres do que aos homens, pois cabe à elas dar abrigo e condições para que uma 
nova vida  aconteça.



Também é preciso entender que quando nossa mãe estava no útero de nossa avó,
quando seu próprio útero e sistema reprodutivo se constituiu na barriga de sua mãe
(nossa avó) o óvulo que veio a gerar a nossa vida já estava formado dentro da
barriga da avó. As mulheres já nascem com todos os óvulos que seus ovários irão
soltar a cada ciclo, dentro de si. Por isso, se destaca dentro de um circulo de
mulheres a importância da figura da avó e da ligação que existe entre ela e sua neta. 
 
É da função uterina fazer com os conhecimentos e vivências experienciadas por cada
geração seja repassada para a próxima, é desta forma que a evolução acontece. 
 
As memórias registradas pelo útero são tanto pessoais e familiares originárias da
própria ancestralidade, quando coletivas e históricas, uma vez que todos estamos
inseridos em comunidades e somos agentes históricos de nosso tempo. 
 
Os acontecimentos coletivos podem ser reconstruídos a partir dessas
memórias. Essas redes de diferentes memórias se misturam e vão fazer parte do que
Carl Jung chamou de Inconsciente Coletivo, onde ficam registrados todos os
arquétipos. 
 
Estes arquétipos são “imagens primordiais” inventadas e alimentadas como verdade
de uma geração para outra. Ou seja, são formas dadas/atribuídas a algumas
experiências e memórias de nossos antepassados, significando então que nós não
nos desenvolvemos de forma isolada do resto da sociedade, sem que o contexto
cultural e histórico nos influencie intimamente, transmitindo padrões de pensamento
e de experimentação da realidade. Os arquétipos vão se acumulando em nosso
inconsciente coletivo formando um molde que dá sentido ao que nos acontece de
forma individual.

 

A partir do quadro acima podemos facilmente entender que o inconsciente coletivo
gera modelos: os arquétipos, que em nosso inconsciente familiar viram padrões que
acabam tornando-se crenças, na grande maioria das vezes, limitantes, porque vem do
passado, com as marcas dos acontecimentos vividos pelos ancestrais e que não
correspondem às verdades e/ou experiências do presente.



 

Assim, quando entramos em contato com nosso útero estamos abrindo um portal, de
onde vem uma força gigantesca, ou melhor dizendo, nós nos abrirmos e vamos aos
poucos nos apropriando e tomando consciência de todo o poder existente em nosso
útero. Vamos tanto libertando as amarras e impedimentos que se originaram em
nossas antepassadas e suas experiências no tempo, como vamos trazendo de volta
os elementos mágicos mais importantes, esquecidos e soterrados justamente pelas
memórias de dor e perseguição ao mágico feminino. 
 
Em nosso útero além das marcas ancestrais também ficam registradas todas as
trocas que realizamos com o mundo e com os outros. Essas marcas da vida presente
incluem a maneira como nos relacionamos emocionalmente com todas as pessoas,
sendo esta uma mistura das crenças culturais do presente, nossas vivências (que
estarão sendo permeadas pelos padrões desenvolvidos) e do que trazemos de nossa
ancestralidade. 
 
Também é necessário enfatizar que toda relação sexual significa uma troca de
fluídos e líquidos essenciais e muito poderosos, pois sempre se leva algo e deixa-se
algo no parceiro ou parceira. Dependendo da história do outro(a), do número de
relação que já teve e da qualidade das mesmas - entendendo que existe uma enorme
diferença entre o sexo feito por uma função biológica e hormonal e o sexo que além
destes, está nutrido pelo amor e parceria entre os amantes – existe um
comprometimento energético e espiritual, ignorado pela maioria das pessoas, mas
que marca profundamente o psiquismo e saúde tanto dos homens quanto das
mulheres. 
 
Entendendo que Isso não significa que sexo é ruim, ou que se deva estar sempre
super apaixonada, trata-se apenas de conhecimento e de consciência de que essas
trocas existem, são reais e dependendo do parceiro ou parceira, essas energias
podem ser tóxicas ou libertadoras, mas igualmente ficam registradas em nosso
útero.
 
Além disso, podemos considerar que tudo que existe no mundo vem da troca e da
energia sexual, entendendo que o sexo é uma das energias sexuais e não a única. A
criatividade por exemplo, é uma forma de energia sexual. Os fogos internos, a paixão
(de uma forma ampla, além das questões amorosas), o desejo e a capacidade de
construir a conexão com nosso espírito também vem dessa mesma fonte.



Como acessar essas memórias uterinas?
 

Acessamos essas memórias quando nos conectamos com nosso útero, e mesmo que
não o tenhamos mais fisicamente, existe uma cópia energética que fica plasmada em
nosso corpo de energia, entendendo que não somos apenas o nosso corpo físico. 
 
Nessa repositório de energias que constitui o nosso caldeirão e cálice sagrado
existem memórias acumuladas de tempos ancestrais e da nossa vida no tempo
presente - como mencionado anteriormente - que podem ser limpas e acessadas por
meditações guiadas, limpezas uterinas e suas diferentes técnicas - cada técnica atua
em um determinado aspecto - assim como quando aceitamos   e observamos os
nossos ciclos, nos quais o útero é uma peça chave.



Limpezas uterinas
As limpezas uterinas servem para liberar miasmas, marcas energéticas negativas de
relações sexuais e até mesmo de abusos emocionais ou físicos. Obviamente uma
ferida aberta por estupro, sevícia ou qualquer tipo de abuso não são retiradas da
mente, a memória dos acontecimentos sempre irão existir, mas a carga energética, a
densidade dessas sensações/emoções sim, podem ser amenizadas e anuladas pelas
limpezas uterinas. Servem também para liberar a energia criativa e conexão com
nossas realidades maiores e para cada situação existe uma erva específica e um tipo
de técnica que pode ser empregada.
 
Além do que fora exposto, há limpezas que se encarregam de realizar um corte das
energias vampirescas, tanto de um lado quando de outro, ou seja, nos ajudam a
superar e cortar os laços energéticos de sugação de energia, tanto de nós com
relação aos outros e dos outros com relação a nós, pois trocamos de papéis o tempo
todo, dependendo do tipo de relação e do que estamos enfrentando em cada
momento. O corte dessa energias se dá no nível das relações familiares de toda
natureza, relações entre amigos e também sexuais. 
 
Segue abaixo, alguns dos objetivos e resultados esperados com a limpeza uterina no
que se relaciona às questões energéticas e emocionais, assim como às questões mais
fisiológicas e tópicas.
 

Objetivos e resultados da limpeza uterina nas questões energéticas:
 
✮ Limpar as memórias ancestrais que sejam negativas, vinculadas às perseguições,
torturas, dores, anulações e subjugação das mulheres que formam a linhagem
maternal;
 
✮ Limpar miasmas e marcas energéticas de relações sexuais densas ou abusivas,
tanto fisicamente quanto emocionalmente;
 
✮ Eliminar os padrões de pensamento e comportamento limitantes;
 
✮ Melhorar a autoestima e o reconhecimento da própria feminilidade, reconectando
as mulheres ao seu íntimo;



✮ Liberar as potencialidades conhecidas ou não, para que possam vir à luz da
consciência e se manifestem no mundo físico;
 
✮ Curar a linhagem ancestral e futura a partir da autocura;
 
✮ Reconectar o sagrado feminino e as memórias de uma ancestralidade sagrada,
empoderada e ativa;
 
✮ Trazer à consciência os conhecimentos das nossas antepassadas de poder, como
as curandeiras, parteiras, raizeiras e rezadeiras;  
 
✮ Liberar a mulher guerreira e ativa para atuar no mundo de forma mais livre,
beneficiando àqueles que dela dependem e por ela esperam, com as forças do
perdão, do amor e da superação.;
 
✮ Desbloqueia o potencial criativo.
 
Objetivos e resultados da limpeza uterina nas questões fisiológicas e tópicas:

 
✮ Restabelece o equilíbrio da flora vaginal;
 
✮ Equilibra a lubrificação vaginal que se torna mais seca no período da menopausa
ou por alguma disfunção hormonal;
 
✮ Reequilibra os hormônios femininos e aumenta a fecundidade;
 
✮ No caso das vaporizações, irriga a área da vagina, vulva e canal vaginal,
aumentando a circulação sanguínea;
 
✮ Desintoxica o útero e ajuda na remoção de toxinas existentes no corpo;
 
✮ Diminui os sintomas da TPM;
 
✮ Auxilia no tratamento de miomas uterinos, endometriose, ovário policístico e
cistos nos ovários;



✮ Aumenta a fertilidade;
 
✮ Relaxa e melhora a qualidade do sono.
 

Tipos de limpezas uterinas: 
 

✮ Chás;
✮ Vaporizações;
✮ Óvulo de babosa;
✮ Ob de alho;

✮ Ovo de Obsidiana 
 

Quem pode ou não pode fazer:
 
Isso vai depender do tipo de técnica e ervas utilizadas mas, de qualquer forma, a
limpeza uterina é indicada para qualquer mulher, em qualquer idade, desde que já
tenha menstruado; mulheres histerectomizadas ou na menopausa. Não podem ser
feita de jeito nenhum, por mulheres que estejam grávidas, que tenham feridas
abertas na vagina ou que estejam passando por algum processo infeccioso ou
inflamatório, pois dependendo da doença o calor de uma vaporização, por exemplo,
pode aumentar a inflamação.
 

Quando fazer e quando repetir:
 
As limpezas uterinas podem ser feitas por até sete dias, dependendo da técnica e a
necessidade de cada mulher e deve-se respeitar um intervalo de no mínimo 28 dias,
pois é necessário dar tempo para o útero assimilar as novas informações e mudar o
padrão vibracional.
 
Devem ser feitas pelo menos duas vezes por ano, sendo que para mulheres que
trabalham com cura ou atendimentos espirituais de qualquer natureza é
recomendado que as faça mais seguido.
 
 



Toda mulher deve sentir quando necessita de uma limpeza uterina e respeitar seu
próprio tempo, lembrando sempre de registrar a fase da Lua em que fez, que tipo de
técnica utilizou e quais os objetivos e intenção que teve ao realizar determinada
técnica. Registrar como se sente antes, durante e após uma limpeza é essencial para
construirmos o conhecimento que irá nos permitir entender como funcionamos e de
que forma cada uma das técnicas age em nosso corpo. Partindo sempre do princípio
que cada mulher é única e que carrega marcas e memórias que são igualmente
individuais, os efeitos das limpezas mudam e possuem significados diferenciados.
 
Para quem está começando o processo de limpeza e de purificação uterina é
aconselhável fazer todas as técnicas - uma por vez, respeitando seu corpo e os
intervalos necessários. É importante registrar como se desenvolveu cada processo, e
de que forma seu corpo reagiu a cada uma das técnicas. Assim, no futuro, saberá
pelos acontecimentos e circunstâncias de seu presente que limpeza é mais indicada
para uma ou outra situação. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
Todas as técnicas de limpeza podem gerar catarses, expurgos, sonhos, cansaço,
dores inexplicáveis, etc.. Precisamos entender que se trata de uma limpeza muito
profunda, com liberação de padrões familiares e coletivos dos quais, na grande
maioria das vezes, não temos consciência. Tudo isso faz parte do processo de
limpeza e dura no máximo três dias. Fique atenta aos seus sinais, cada mulher reage
de uma forma diferente e para algumas tudo fica no nível inconsciente e está tudo
certo, pois somos únicas. 
 
Exatamente pelos sintomas que pode gerar e pela intensidade que esse processo
possui é que não se deve fazer uma limpeza atrás da outra. Escolha uma das
técnicas para começar, de acordo com o que sintas que seja mais urgente e vá
fazendo as outras com o tempo, pois cada uma atua em um nível e em diferentes
aspectos. 
 
Registre tudo, sempre, pois um dos preceitos da ginecologia natural e do sagrado
feminino é o autoconhecimento de seu corpo, funções e reações físicas, energéticas,
emocionais e espirituais.



Limpezas Uterinas - Vaporizações
 
Toda e qualquer limpeza uterina tem de ser realizada como um ritual, pois é isso que
a caracteriza como Sagrada e determina a profundidade de sua atuação. É preciso
perceber que a ligação com o Sagrado se constrói todos os dias e nos pequenos
detalhes. 
 
A força do feminino é sutil, bela, acolhedora, é colocar a energia criativa em tudo que
se faz, decorando um espaço, arrumando um altar, colocando o melhor de nós na
preparação de um alimento, de um chá. É sorver o Sol ou a Lua com gratidão, é re-
encantar os olhos, aprendendo a ver a beleza em cada criatura viva, sentindo-se
parte dela e percebendo onde ela é em nós. 
 
O fato dessa energia ser leve e sutil não quer dizer que seja fraca ou descontínua.
Basta sentir o poder que vem de suas entranhas e saberás que a força de ser leve e
de se fazer inteira, é a própria fortaleza. É a qualidade que te faz capaz de olhar para
as próprias sombras com amor, mas saber colocá-las amavelmente em seus devidos
lugares, que te faz rir de si mesma, desapegando-se do ego e abrindo-se como uma
flor para o mundo. 
 

Abram seus ventres como amor, entrega e paixão por si mesmas. 
 
Aproveite o momento e converse com seu útero, escute o que ele tem a contar e diga
a ele as marcas com as quais quer trabalhar, o que precisa ser curado ou mesmo
eliminado, esse é um momento único, não o desperdice. 
 
Para as limpezas prepare sempre o espaço, pode colocar uma música de meditação,
incenso, um lugar calmo e tranquilo de sua casa onde não serás incomodada. Esteja
presente, sem pensamentos no passado ou no futuro.



É interessante avisar seus familiares ou demais membros da casa que precisa dessa
privacidade e que durante esse processo de limpeza estarás mais sensível para que
todos saibam o que se passa contigo e possam te entender e auxiliar se necessário. 
 

As Vaporizações
 
As vaporizações utilizando chás (água + ervas) são as limpezas uterinas mais
profundas e que mexem com as memórias ancestrais chegando a amplitude do
inconsciente familiar e pessoal. Atuam no chacra umbilical ou esplênico e em
sintomas físicos, como cólicas e dores de cabeça vinculadas ao período menstrual.
Também são muito eficazes para quem tem ovários policísticos, para quem quer
aumentar a fecundidade e para reestruturação emocional após aborto.
 
A eficácia desse método deve-se ao fato de utilizar a água em seu estado gasoso. A
molécula de água possui três estágios, o sólido - quando está em formato de gelo, o
líquido -   seu estado natural e o gasoso - quando entra em ebulição. No estado
gasoso as moléculas da água estão mais afastadas e penetram em nosso corpo físico
e principalmente no energético, com mais facilidade e intensidade. 
 
Quando as moléculas de água em forma de vapor entram em nosso corpo pelo canal
vaginal e chegam até o útero, carregam uma informação fornecida pela erva, a
propriedade dessa erva, pois é da constituição da água ser uma condutora de
informações. As células do útero pegam essa informação que modifica suas
estruturas e durante a renovação celular quando as novas se formarem já irão conter
em si esta nova informação.
 
Essa técnica é extremamente relaxante e por isso, deve ser feita a noite, de
preferência antes de dormir.   Assim, podemos ampliar os efeitos da vaporização. É
aconselhável não ocupar a mente com preocupações ou problemas. Relaxe, fique com
você e descanse, permita que seu corpo se cure e esteja em paz. 
 

Esteja presente durante esse ritual.



Para realizar a vaporização utiliza-se ervas secas ou frescas e água fervendo. Não
existe uma quantidade exata, use o bom senso e a intuição, pois depende muito do
tamanho da vasilha que irá usar. Dê preferência as vasilhas esmaltadas ou de
cerâmica. Não use vasilhas de ferro ou de plástico pelos resíduos que podem soltar
em contato com a água fervente.
 
Para realizar a vaporização coloque uma saia ou vestido longo, sem calcinha e se
posicione de cócoras sobre a vasilha com o chá, se não conseguir, tudo bem, use
um banco apropriado para isso. Faça uma cabana com sua saia ou vestido,
direcionando os vapores e coloque uma manta ou cobertor por cima de si, para
manter-se quentinha. 
 
Também é importante que você não pegue frio de jeito nenhum, coloque uma meia
e mantenha seus pés aquecidos, feche as janelas evitando correntes de ar. Você
precisa suar, aquecer e sentir os vapores. Pode-se usar os bancos Yone   (bancos
comuns com um furo no meio) que garantem uma vaporização de melhor qualidade
e por mais tempo, pois é fundamental que você esteja relaxada e não tenha
preocupações com dores nenhuma.
 
Lembre-se, esse é um ritual muito importante e profundo, faça com calma, com
presença, sinta o calor entrando pelo canal vaginal, converse com seu útero, com
suas células, elas sempre respondem a intenção e ao contato.  Finalizado o
processo, mantenha-se tranquila e aquecida.



Indicações: 
 
Fazer por apenas um dia ou até 7 dias consecutivos, respeitando o intervalo de no
mínimo 28 dias para repetir o processo. 
 
Quando fazemos uma vaporização por mais tempo é preciso entender que estamos
entrando mais profundamente em algumas questões e podemos ter mais expurgos,
assim como também temos mais resultados, mas é preciso que você respeite seu
corpo e seu próprio ritmo. Caso ache que não irá dar conta de fazer uma
vaporização por mais dias consecutivos, não tem problema algum, faça sempre no
seu tempo. 
 
Para cada limpeza uterina que realizamos é importante ter em mente o objetivo, com
que intenção iremos realizar esse ritual. De acordo com os objetivos pretendidos
vamos escolher a erva ou ervas, lembrando que para questões físicas devemos dar
prioridade às propriedades fitoterapêuticas das ervas e no caso de objetivos
emocionais as propriedades fitoenergéticas. 
 
Se tivermos tanto um quanto outro objetivo podemos misturar mais de uma erva
conforme suas propriedades - nunca misture mais de três ervas, pois são
informações muito diferentes. Se fores misturar mais de um tipo de erva, procure
perceber se elas estão em harmonia, como por exemplo camomila e rosa branca, que
possuem propriedades que vão amplificar seus poderes. 
 
Também é importante perceber que mesmo quando usamos uma erva para questões
tópicas, sintomas físicos como uma cólica por exemplo, essa erva sempre irá atuar
no nível emocional, e vice-versa. Uma vaporização por mais simples que possa
parecer atua muito profundamente em nosso psiquismo. 
 

Quem não pode fazer:
 
✮ Grávidas - em qualquer período da gestação
✮  Mulheres com feridas abertas na vagina;
✮ Durante uma crise de candidíase ou com processos inflamatórios.;



Tipos de ervas e preparação dos chás
 
No caso das vaporizações e mesmo quando formos fazer apenas um chá é preciso
ver que tipo de técnica é mais adequada para sua preparação.
 
✮ A infusão é mais indicada para ervas secas ou verdes e para folhas mais
delicadas. O processo consiste em colocar água fervente nas ervas e abafar por
alguns minutos. Cuidado para não deixar tempo demais, no caso das vaporizações a
água tem que estar super quente.
 
✮ A decocção é indicada para as partes mais duras, como raízes, caules e partes do
tronco de uma árvore, como por exemplo: a canela, o barbatimão e o gengibre.
Nesse caso, coloca-se as raízes/cascas para ferver junto com a água.
 
Para vaporização não é indicado coar o chá, deixe as ervas junto com a água na
vasilha, assim irão soltando suas propriedades durante esse processo de limpeza
uterina.
 
O tempo para uma boa vaporização vai de 15 a 20 minutos, ou até que

sintas que a água esfriou, por isso é importante que ela esteja bem
quente. 

 
As ervas e suas propriedades fitoterápicas e fitoenergéticas estão disponibilizadas
na apostila “Jardim da Deusa”.



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


