
O mês de agosto traz muito poder em sua 
lunação. Teremos duas Luas Novas. Uma 
que entra junto com o mês, no dia 1º e a 
outra para fechá-lo no dia 30. A primeira 
Lua Nova ocorre no signo de Leão e repre-
senta no nosso corpo a união do Sol e da 
Lua no centro cardíaco, ampliando a pos-
sibilidade de construção da individualida-
de. É preciso entender que existe uma di-
ferença entre a formação da individualida-
de e o egocentrismo, o grande calcanhar 
de Aquiles dos leoninos. Enquanto indiví-
duos manifestamos um poder no mundo 
que serve ao coletivo, nos tornamos úni-
cos e unidos a tudo que existe, servindo as 
realidades maiores. O egocentrismo é 
justamente o contrário, quando se acredi-
ta ser o centro do mundo, o próprio Sol, 
cujas estrelas orbitam ao seu redor. Nesta 
primeira Lua Nova vamos analisar então, 
onde estamos sendo alguém para o coleti-
vo e onde ainda acreditamos que devemos 
ser adorados e reverenciados, onde so-
mos egoístas e egocêntricos. Já a segun-
da Lua Nova ocorre no signo de Virgem, 
onde a mente e sua capacidade crítica são 
as marcas. Virgem é mestre em analisar 
qualquer coisa que aconteça a ele ou ao 
mundo de maneira sistematizada, reparte 
tudo em pedaços para analisar um a um, 
mas frequentemente esquece de como 
remontar o  quebra cabeça. Sua capacida-
de analítica e crítica pode representar 
tanto sua libertação quanto a própria pri-
são. Nessa lunação vamos analisar justa-

mente esses pontos. Onde, como e de  que 
forma nos tornarmos nossos piores juí-
zes, exigindo um perfeccionismo irreal e 
o quanto disso trava nossas ações, por 
acreditar que não somos bons o suficien-
te ou ainda que temos que aprender mais 
e mais sobre alguma coisa antes de ter-
mos certeza. Analise também a forma 
como julga e critica as pessoas, é um pe-
ríodo excelente para nos libertarmos de 
padrões e amarradas excessivas, bus-
cando maior leveza e aceitação do outro. 
Esta segunda Lua Nova é considerada a 
Lua Violeta, e traz muitas energias de pu-
rificação e transformação. Deixamos no 
quadro “Uma pitada de magia” mais infor-
mações sobre essa Lua.  Já a Lua Cheia, 
ocorre no dia 15, no signo de Aquário em 
oposição ao Sol em Leão. Aqui temos o 
eixo, indivíduo x comunidade, onde um 
precisa se construir enquanto agente no 
ativo no coletivo e o outro precisa olhar 
além do coletivo, conseguindo entender e 
interagir com as individualidades. A Ma-
triarca dessa Lunação é “aquela que ser-
ve à verdade e cura os filhos da Terra”. Ela 
é a guardiã das artes de cura, conhecendo 
os poderes das ervas, os espíritos das 
árvores e plantas, também guarda os 
mistérios da morte e da vida, sendo uma 
condutora de almas e mestra dos ciclos 
da vida sobre a Terra. É a personificação 
do espírito feminino que assiste aos hu-
manos em seu processos evolutivo e 
aprendizado da verdade. 
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Sol em Leão 

No dia  23 de agosto entramos no signo de Virgem. Este signo é regido pelo planeta 
Mercúrio que representa a mente em seus diferentes estágios de desenvolvimento, 
sendo cada um deles associado a um determinado signo. Em Virgem, Mercúrio coloca 
em funcionamento os processos analíticos da mente. Nada passa por um virginiano (a) 
sem que seja devidamente elaborado, analisado e criticado. Isso também se refere às 
emoções e a forma como se relacionam com as pessoas e com o mundo. Existe uma 
grande tendência a solidão entre as mulheres virginianas, pois nunca encontram o 
parceiro ideal ou que passe ileso por seu crivo analítico. Os homens possuem um forte 
campo de atração, favorecido pelos aspectos femininos desse signo. Normalmente 
atraem as parceiras para si, tornando-se inseguros na hora de ir a caça, ou seja, a con-
quista raramente se dá pela ação, e sim por concessão. Este signo rege os intestinos, 
justamente o órgão considerado o segundo cérebro, onde ocorre a análise do que pode 
ser aproveitado e do que deve ser descartado em nosso organismo. A inteligência vir-
giniana é incontestável e possuem um ótimo senso de humor, que na grande maioria 
das vezes, beira o sarcasmo.  
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As limpezas uterinas fazem parte da ginecologia 

natural e seus efeitos vão muito além das ques-

tões fisiológicas. O útero, considerado o segundo 

coração das mulheres, tem como uma de suas 

funções registrar as memórias de nossa ances-

tralidade, dentro da linhagem feminina.  

Considerando que toda vida vem do útero, toda 

mulher é em si o resultado de muitos partos, do-

res, alegrias, conhecimentos e energias que vem 

desde sua primeira ancestral. Quer saibamos dis-

so ou não, o cálice ou caldeirão sagrado, símbolos 

do útero, guarda toda a sabedoria e esconde po-

tencialidades 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 sexu-

alidade 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 enten-

dermos como essas memórias são passadas para 

o feto, seja ele masculino ou feminino.  

As memórias registradas pelo útero são tanto 

pessoais e familiares originárias da própria an-

cestralidade, quando coletivas e históricas, uma 

vez que todos estamos inseridos em comunidades 

e somos agentes históricos de nosso tempo. Os 

acontecimentos coletivos podem ser reconstruí-

dos a partir dessas memórias.  

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 ante-

passadas e suas experiências no tempo, como va-

mos 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 es-

tarão sendo permeadas pelos padrões desenvol-

vidos) e do que trazemos de nossa ancestralida-

de.  

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 hor-

monal e o sexo que além destes, está nutrido pelo 

amor e parceria entre os amantes – existe um 

comprometimento energético e espiritual, igno-

rado pela maioria das pessoas, mas que marca 

profundamente o psiquismo e saúde tanto dos 

homens quanto das mulheres.  

Além disso, podemos considerar que tudo que 

existe no mundo vem da troca e da energia sexu-

al, 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 inter-

nos, 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.  

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. 

A importância das limpezas uterinas    

As partículas de água retém as informações 
contidas no útero e as transferem para o feto 
que está sendo gerado dentro dele.  

Nesse sentido, as limpezas uterinas servem 
para liberar miasmas, marcas energéticas 
negativas de relações sexuais e até mesmo de 
abusos emocionais ou físicos. 



Volume 3, edição 1. Página 3 

Vaporização à seco. 

Outro tipo de vaporização que pode ser realizada 

e também é muito eficaz é a vaporização a “seco” 

utilizando um bastão da erva Artemísia prensa-

da, conhecido na Medicina Tradicional Chinesa 

como Moxa. Esse bastão é facilmente encontrado 

na internet e vendido em lojas de produtos espe-

cíficos para acupuntura e/ou artigos medicinais 

alternativos. 

A realização dessa vaporização é muito simples 

e segue tudo que já foi recomendado anterior-

mente, a única diferença é que invés de usar uma 

vasilha com o chá, você acende uma das pontas 

da Moxa e, a coloca em pé, pode ser dentro de sua 

vasilha sem água.  Use saia ou vestido longos, 

sem calcinhas e coloque-se na posição de cóco-

ras em uma altura em que a temperatura esteja 

agradável. Cubra-se com uma manta ou cober-

tor, e faça por no mínimo 15 minutos. Ao sentir 

que não está saindo fumaça, pode batê-la para 

retirar as cinzas, assoprar para que o fogo se re-

nove e continue seu processo.  

Os benefícios são muito parecidos, sendo que a 

Moxa aquece o ventre, faz com que a vulva sue, 

gerando partículas de água que absorvem as in-

formações da Artemísia que é uma das principais 

ervas do feminino.  

Indicações: fazer por sete dias consecutivos, respei-

tando o intervalo de no mínimo 28 dias para repetir o 

processo. 

 

Quem não pode fazer: 

 Grávidas - em qualquer período da gestação 

Mulheres com feridas abertas na vagina; 

Durante uma crise de candidíase; 

Mulheres que usam DIU - porque os vapores po-

dem movê-lo. 

A Artemísia é uma erva energizadora. Pode ser usa-

da tanto em forma de chá (infusão) como em vapori-

zações uterinas. É considerada a erva mãe do femini-

no.  

Suas propriedades fitoenergéticas e fitoterápicas 

são: trabalha a guerreira interior; regula o ciclo 

menstrual; purifica os corpos energéticos, retirando 

as energias mais densas; elimina líquidos retidos pa-

tologicamente; libera energia originária do medo;: 

tonifica o tecido vaginal; ajuda na reconexão com o 

feminino; é antiinflamatória; trabalha a ligação com o 

poder ancestral; amplia os sonhos e visões ligados à 

sabedoria ancestral; antimicrobiana e expulsa toxi-

nas psicológicas, energéticas e astrais, além de ser 

emenagoga. 

Dicas de Ginecologia natural 

Uma pitada de magia... 

Vamos aproveitar que o mês de agosto tem duas 
Luas Novas e vamos fazer as práticas ligadas à Lua 
Violeta. A Lua Violeta é aquela que ocorre três dias 
antes de entrar a segunda Lua Nova do mês. Esses 
dias são normalmente associados à Lua Negra, mas 
quando temos duas Luas Novas em um mesmo mês 
a energia desses dias fica ainda mais intensas. São 
liberadas energias de purificação e transmutação, 
proporcionando as condições ideais para a realiza-
ção de meditações mais profundas, onde podemos 
avaliar de forma mais assertiva o que precisamos 
modificar e até mesmo abrir mão em termos de va-
lores, atitudes, objetivos e a qualidade de nossos 
relacionamentos. Então, nesses dias que antece-
dem a segunda Lua Nova, mais precisamente a par-
tir do dia 27 de Agosto, tire alguns minutos de seu 

dia para meditar. Faça anotações ou desenhos de 
tudo que não quer mais, sobre as coisas que quer 
mudar ou simplesmente relaxe, feche seus olhos, 
observe sua respiração e peça para que a Lua lhe 
mostre o que precisa ser cortado, mantido ou cons-
truído em sua vida para que você possa ser e mani-
festar no mundo a sua melhor versão. Este é um 
momento de profunda reflexão, de silêncio e comu-
nicação com seu verdadeiro propósito. Fique atenta 
aos sinais, abra sua percepção para receber orien-
tações sobre sua trajetória de vida. Para quem já 
está dando andamento aos seus projetos receberão 
uma dose extra de energias, lembrando que o cres-
cimento espiritual e pessoal fazem parte da energia 
disponibilizada pela Lua Violeta, faça um bom uso 
dessa energia para evoluir. 
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 O movimento interrompido em direção à mãe e 

suas consequências.  

Para olhar mais profundamente isso de que lhes 

falo, sintonizem-se comigo para realizar essa ou-

tra meditação.  

Fechem os olhos.  

Vamos à nossa infância, para muito atrás, para 

uma situação como a que acabo de compartilhar 

com vocês: quando quisermos estar com mamãe 

ou com papai e eles não estiveram presentes.  

Refiro-me àquele momento quando de imediato 

nos sentimos abandonados.  

O que ocorreu nesse momento em nossa alma?  

Que sentimentos houve?  

Houve raiva, talvez?  

Houve desespero?  

Em seguida, tomou-se necessário o ato de desco-

nectar-se, porque a situação era insuportável e a 

decisão interna era a seguinte:  

- Eu me retiro, já que ninguém está realmente dis-

ponível para mim. Eu me encontro sozinho, para-

do sobre meus pés.  

Quando a mãe voltava a apresentar-se, permane-

cíamos retraídos.  

Já não nos aproximávamos dela.  

Repentinamente, temos outra imagem interna 

sua, uma imagem que está ligada à dor, abandono 

ou recusa.  

Essa imagem é a que então nos acompanha uma 

vida inteira.  

Aqui começa o movimento para o menos em tudo 

o que fazemos. Assim, por exemplo, quando a mãe 

queria aproximar-se de nós, nos retirávamos.  

Já não buscamos sua proximidade.  

Isso continua através de toda a vida.  

Uma e outra vez, quando outros estiveram aber-

tos a nós com amor, tínhamos medo e nos fechá-

vamos, fechávamos nosso coração.  

Em vez de nos aproximar, nos retirávamos.  

Isso segue ocorrendo posteriormente, em todos os 

sentidos.  

Por exemplo, na relação de casal.  

Em vez de nos aproximar, nos afastamos.  

Quando o outro se aproxima, nos retraímos.  

Tudo é um movimento para o menos.  

Agora se trata de inverter este movimento e de olhar 

como solucionar esse trauma.  

Isso somente se consegue ali, onde começou tudo: 

com a mãe. Quando revisam em vocês mesmos 

quantas imagens têm de sua mãe, em comparação 

com aquilo que ela, através de muitos anos, fez por 

vocês dia a dia, talvez lhes restem umas cinco, todas 

elas cheias de reclamações ou de recusa.  

A cura e o movimento para mais começam com uma 

mudança dessas imagens. Para aí que a Constela-

ção Sistêmica familiar leva. Ajuda a mudar essas 

imagens e substituí-las por imagens bonitas.  

Baseado no Livro: MEDITAÇÕES de Bert Hellinger. 

 

 

 

 

 

 

 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em 

Constelação Sistêmica Familiar pelo Instituto de te-

rapias breves Professora 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/
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Olá! Me chamo Jeane Cristina Stumpf Hoffmann, 
sou psicoterapeuta holística, trabalho com várias 
terapias integrativas. Na edição passada falei sobre 
as técnicas de Barra de Access e do Thetahealing, 
nesta edição vou falar um pouco da Terapia Holísti-
ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terapeuta holístico trabalha uma doença ou um 
problema que não se resume somente a algo físico,  

O objetivo da Terapia Holística global, quando inte-
gra várias técnicas, é tratar diversos problemas, 
insônias, medos, ansiedades, dores em geral, bem 
como leva a pessoa ao autoconhecimento. A profis-
são de terapeuta holístico é reconhecida e regula-
mentada pelo Conselho de Auto Regulamentação da 
Terapia Holística (CRT). 

A frase Hermann Hesse resume com amorosidade 
a tarefa real do terapeuta holístico “Nada posso lhe 
dar que já não existe em você, não posso lhe abrir 
outro mundo de imagens, além daquele que existe 
em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser a 
oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a 
tornar visível o seu próprio mundo e isso é tudo.  

Namastê! 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  

O Curso Mulher Erveira é presencial e reúne técni-
cas ritualísticas utilizadas desde o tempo de nos-
sas ancestrais, rezadeiras, índias, xamãs, feiticei-
ras, bruxas, sacerdotisas, curandeiras, etc.. O cur-
so Inclui polígrafo para estudo com dicas de cultivo 
e preparo das plantas, ervas de cheiro e especiari-
as, Devas, os 4 elementos sagrados da magia, o 
poder oculto das plantas, ervas de Afrodite, flores e 
frutos e o Sagrado Feminino. São realizadas 9 prá-
ticas junto das ervas, flores, fogo, terra, água e ar 
como meditação; reconhecimento da nossa sensi-
bilidade e das sensações junto aos 4 elementos: ar, 
fogo, terra e água;  Consagração de objetos mági-
cos; elaboração de mandala de ervas e flores e di-
cas de como melhor utilizar sua energia; confecção 
de amuleto de proteção; bate-folhas e varredura-
áurica com ervas; defumação individual, em grupo 
e dicas para seu lar; banhos de Ervas e Flores (vai 
levar 2 banhos pra tomar em casa); consulta ao 
Oráculo da Fitoenérgetica e mais dicas de proteção 
utilizando as ervas.  

Sou Denisse Medeiros, formada em Relações Pú-
blicas, mãe e jardineira aprendiz das artes espiri-
tuais.  

Atendo como Terapeuta Holística em Sincronicida-
de em Novo Hamburgo e venho desenvolvendo a 
vivência/curso Mulher Erveira pela região.  

 

Contatos: (51) 99346-4109 

E-mail: mulhererveira@gmail.com 

Fanpage: facebook:/mulhererveira 

Instagram: @mulhererveira 

Site:  www.mulhererveira.com.br 

a abordagem holística acredita que os elementos 

emocional, mental, espiritual e físico de cada pes-

soa formam um sistema e objetiva tratar de todo o 

ser em seu contexto, se concentrando tanto na 

causa (origem) como os seus sintomas (doença). 
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Lançamento do Mês — Curso Magia Luminar  

Este curso foi elaborado pensando em todas as 

mulheres que querem começar seu caminho de 

volta ao Sagrado Feminino e para àquelas que já 

conhecem e praticam alguns rituais, mas se sen-

tem de alguma forma inseguras ou desamparadas, 

pois sempre que começamos um processo novo, 

sentimos falta de referenciais e de depoimentos de 

quem também está no caminho e que possam nos 

apoiar. 

Pensando nisso, o Magia Luminar aborda aspectos 

dos luminares, SOL e LUA, suas fases, elementos e 

magias em consonância com a magia feminina, sa-

grada e interna. Entendendo que mulheres são cí-

clicas e lunares por natureza, que precisam reco-

nhecer seus ciclos, suas magias, identificar os ele-

mentos com quais tem maior afinidade, assim co-

mo, aqueles que precisam ser mais desenvolvidos.  

Esse processo não é espontâneo ainda que seja 

natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 

processo de solarização é algo que precisa ser de-

senvolvido por um ato de vontade, ao contrário do 

processo lunar que já faz parte de nossa natureza 

pelo fato de sermos mulheres.  

O que você verá neste curso? 

Para atender o que fora exposto, o curso está divi-

dido em três grandes módulos:  

Módulo I - Teoria: Neste módulo veremos o que sig-

nifica o conceito de Sagrado Feminino, quais suas 

raízes e simbolismos. A diferentes fases do Sol e da 

Lua e suas relações com os quatro elementos. Os 

quatro elementos, suas qualidades e magias espe-

cíficas. Os ciclos internos das mulheres e a relação 

destes com as fases da Lua, Sol e os elementos. 

Módulo II - Prática: Vamos aprender a montar um 

altar pessoal como um centro de poder e de magia 

que vai acompanhar esse processo de despertar e 

de conexão com as realidades femininas ances-

trais. Rituais para despertar a sintonia com a Lua 

de acordo com suas fases e elementos, a partir de 

três práticas/rituais para cada uma dessas fases. 

Rituais para sintonia Solar, a partir da ligação do 

Sol externo com o Sol interno, técnicas de respira-

ção e de ativação da guerreira interior. Também 

vamos aprender sobre os diferentes rituais de san-

gue, como plantar sua Lua e ativação da visão as-

tral.  

Módulo III - Ginecologia Natural: Neste módulo va-

mos trabalhar com a Ginecologia Natural focando 

especificamente nas limpezas uterinas e sua im-

portância. Vamos entender como o útero retém as 

memórias ancestrais e os benefícios dessas limpe-

zas. Apresentamos as diferentes técnicas de lim-

peza uterina como chás, vaporizações, óvulo de 

babosa, OB de alho e ovo de obsidiana, entendendo 

como fazê-las, quando e em que setores e memó-

rias cada uma dessas limpezas atuam. Também 

vamos ver quais as principais ervas são utilizadas e 

estão diretamente relacionadas ao sagrado femini-

no e o despertar dessa magia,  veremos como po-

tenciar as limpezas uterinas utilizando a aromate-

rapia e como o geoterapia pode ser utilizada para 

os desconfortos do .ciclo feminino e na Cosmetolo-

gia Natural.  

Cada módulo possui um e-book e vários vídeos au-

las. O curso oferece  três bônus que auxiliam nas 

práticas e na reconexão das realidades internas 

com o mundo externo além de bônus surpresas que 

serão distribuídos no decorrer do curso.  

Confira os super bônus que acompanham esse cur-

so em nosso site  www.hamadriade.com.br/cursos 

 

Fiquem ligadas às redes sociais, logo lançaremos o 

link para inscrição!   

As vagas são limitadas, reserve a sua.! 

Para além de tudo isso, é necessário 

entender que o processo de desenvolvimento 

interno deve necessariamente nos conduzir a 

solarização dos corpos. 

Contato: www.hamadriade.com.br 

E-mail: laramoncay@gmail.com 

Telefone: (54) 99154- 1840 

Página 6 

Você faz no seu tempo, pois todo o curso é 

100% online e você terá dois anos de acesso 

total a plataforma virtual.  

file:///C:/Users/Lara/Documents/artigos e teses para Doutorado em Educação
http://www.hamadriade.com.br
mailto:laramoncay@gmail.com?subject=reservar%20vaga%20curso%20Magia%20Luminar


Numerologia e Tarô  
O Número 2, A Sacerdotisa e a Mediadora 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

PodCast—Soundcload 

SAGRADO FEMININO 

Página 7 Volume 3, edição 1. 

O número 2 está associado à Lua e a dualidade, é 

quando o uno se parte em dois, dividindo a matriz 

energética primordial em dois elementos o Yin - fe-

minino e o Yang - masculino. Representa a imagina-

ção e a sensibilidade, sendo o número da concepção 

e dos sonhos. As pessoas que possuem esse núme-

ro como resultado da soma da 

data de seu nascimento, nor-

malmente são sonhadoras, 

com tendências a temer o des-

conhecido e não familiar. São 

extremamente inventivas e 

imaginativas mas, possuem 

dificuldade na hora de colocar 

seus projetos em ação. Tam-

bém são românticas, muito 

psíquicas e entram facilmente 

no mundo das sombras e dos sonhos. Está relacio-

nado ao Arcano 2 do Tarô, a Sacerdotisa, senhora do 

mundo oculto, das sombras e do desconhecido. Re-

gente da magia Lunar a Sacerdotisa revela a magia 

interior, movimentando os fogos internos, parindo 

homens e mulheres mágicas e conectadas às suas 

realidades maiores.  

Seguindo pela matriz primordial da deusa, encon-

tramos o seu segundo aspecto a MEDIADORA, a go-

vernante das marés e de  todo fluxo e refluxo. É co-

nhecida como Selene, Luna ou Levanah. Esta deusa 

define o poder da Energizadora (número 1), e seus 

símbolos são a Roda e a Roca. Assim como a Sacer-

dotisa é a senhora dos submundo, do mundo oculto, 

é a força que media a relação entre humanos e deu-

sas estabelecendo os limites entre um mundo e ou-

tro. É cíclica, por sua natureza lunar e ao nos conec-

tarmos com a Lua estamos nos conectando com o 

seu poder. 

 

Sou Lara Moncay Reginato, histo-

riadora, astróloga, taróloga, biote-

rapeuta, idealizadora  e facilitado-

ra da   HAMADRÍADE—caminho 

para o interno. A HAMADRÍADE 

reúne conhecimentos ancestrais 

difundidos no oriente e ocidente 

sobre o sagrado feminino. Dispo-

nibilizamos  GRATUITAMENTE em 

nosso site e redes sociais diferen-

tes materiais em formato de Infor-

mativo, e-books, mandalas, áu-

dios e vídeos. 

Neste mês estamos lançando nosso primeiro curso, MAGIA LUMINAR, indicado para todas as mulheres 

que estão iniciando ou retomando o contato com seu SAGRADO FEMININO. É 100% online, você faz no seu 

tempo e tem até 2 anos para ver e rever todos os vídeos e materiais, além de muitos bônus! 

Você vai ficar fora dessa?  Reserve agora mesmo sua vaga!    AQUI 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/caminhoparaointerno/
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
https://www.youtube.com/channel/UCvWAc9MWV5jeXjwHhT3dCZQ
https://soundcloud.com/lara-moncay
https://www.hamadriade.com.br/contato

