
  

 

Fevereiro começa sob a influência das 
energias da Lua Cheia em Leão que en-
trou no dia 28 de janeiro. Mas, já no dia  
04 teremos a entrada da Lua Minguante 
no signo de Escorpião. Esta Lua nos con-
vida a percebermos os sentimentos aos 
quais ainda estamos presos e que impe-
dem o corpo emocional de ser fluído, ou 
seja, nesta fase lunar é possível perceber 
o que se oculta por trás daquilo que não 
conseguimos ver e que estão na origem 
dos limites e daquilo que se repete. A Lua 
Minguante rege o subconsciente e traz à 
tona sentimentos guardados, na grande 
maioria das vezes dissonantes com aqui-
lo que se quer conscientemente. Em Es-
corpião o mergulho é mais profundo. Po-
de causar mais dores, mas as curas pos-
sibilitadas por essa lunação são mais 
eficazes e reverberam intensamente, 
principalmente na quebra dos padrões de 
comportamento repetitivos e que se tor-
nam um impeditivo a manifestação e ma-
terialização dos projetos mais caros e 
íntimos.  

No dia 11 teremos a Lua Nova em Aquário 
e com ela teremos a formação de um 
grande alinhamento entre Sol, Lua, Mer-
cúrio  (retrógrado), Vênus, Júpiter e Sa-
turno em Aquário e Plutão em Capricór-
nio. Um alinhamento assim só ocorreu 20 
anos atrás no signo de Touro, e não por 
acaso, o regente de Aquário - onde o 
grande alinhamento acontece - encontra-
se justamente na constelação de Touro. 
Como em toda Lua Nova o momento é de 
renovação, de mudanças e transforma-
ção. Quando os dois luminares se encon-
tram - Sol e Lua - temos a possibilidade 
de integrar o corpo da consciência com o 
corpo das emoções. Com todos esses 
planetas alinhados e estando Mercúrio 
em movimento retrógrado, onde ele se 
afasta dos luminares e se aproxima da 
conjunção exata em 12º de Aquário, entre 
Vênus e Júpiter, podemos perceber que o 
movimento de comunicação e da mente 

em seus diferentes estágios - represen-
tados por Mercúrio - estão voltados para 
o mundo interno e na ressignificação dos 
valores, daquilo que entendemos como 
potencialidades, felicidade, darma, sorte e 
amor. Vênus e Júpiter trazem muita har-
monia e felicidade, mas essas só podem 
ser encontradas no coletivo, na ação vol-
tada ao bem maior, mas pautada no mun-
do interno, no mundo de dentro. Tudo que 
foi mexido no alinhamento anterior na 
constelação de Touro há 20 anos atrás, 
passa por uma reforma íntima, rápida, 
apoiada nas diferentes tecnologias. São 
os valores pessoais, aquilo que se enten-
de como “caro” sendo modificado pelos 
acontecimentos coletivos. 
Já no dia 19 teremos a entrada da Lua 
Crescente em Gêmeos, quando a energia 
de realização, ao menos, de começar uma 
ação estará muito presente, evidenciando 
a necessidade de criar novos projetos, 
ainda que Mercúrio - planeta regente de 
Gêmeos - continue retrógrado. Isso signi-
fica que as energias emanadas pelo gran-
de alinhamento planetário continuam re-
verberando e irão se materializar na ne-
cessidade de construir novos projetos, 
alimentar os sonhos antigos dando a eles 
uma nova roupagem de acordo com a ne-
cessidade maior. Gêmeos traz inquietação 
a uma Lua que já é dinâmica e reforça 
todas as características do elemento ar, 
trazendo maior dinamismo à mente racio-
nal. 
Finalizando as Luas do mês de Fevereiro, 
no dia 27 teremos a Lua Cheia no signo de 
Virgem, quando então poderemos olhar de 
forma mais clara e analítica todas as mu-
danças, acontecimentos e projetos inicia-
dos nas Luas anteriores. Nesta fase o 
elemento predominante é o fogo, e Virgem 
como um signo de terra, demora muito 
tempo para tomar uma decisão - talvez 
nunca a tome realmente - porque sua 
posição preferida é em cima do muro, 
observando os acontecimentos e apon-
tando as falhas do sistema. Ainda assim, a 
junção desses elementos permite uma 
maior clareza mental, uma análise mais 
apurada daquilo que será iluminado pela 
fase cheia e que ficará ao alcance da 
mente analítica virginiana. Não é uma fase 
de ação, mas de percepção de si e do sig-
nificado dos últimos acontecimentos.  
Para saber mais sobre o alinhamento pla-
netário e as Luas de Fevereiro assista ao 
vídeo em nosso canal– CLIQUE AQUI  
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Respondendo a um chamado interno, vamos trazer a 
cada mês neste informativo, as histórias mitológicas 
das diferentes deusas nas mais diversas culturas.  
 
A busca por esse conhecimento começou de forma 
natural e há muitos anos atrás, representando o co-
meço de tudo. Em um primeiro momento vamos abor-
dar as mitologias daquelas deusas que são conside-
radas Grandes Mães. Como o mês de fevereiro come-
ça com seu novo ano, seu aniversário, começaremos 
pelo mito de Iemanjá. Ressaltando que neste pequeno 
espaço faremos apenas uma introdução.  
 

Iemanjá - Rainha do Mar 

 
Iemanjá é toda a água salgada e areia do mar. É con-
siderada o princípio de tudo, juntamente com a terra, 
Oduduwa. Iemanjá é o mar que alimenta, que umidifi-
ca as terras, que energiza a terra, e também o maior 
cemitério do mundo. Representa ainda as profunde-
zas do inconsciente, o movimento rítmico, todas as 
coisas cíclicas, tudo que pode se repetir infinitamente. 
A força contida, o equilíbrio.  
 
Iemanjá uniu-se a Oxalá, a criação, e com ele teve os 
filhos Ogum, Exu e Oxóssi e Xangô.  
 

Como seus filhos se afastaram dela, Iemanjá foi aos 
poucos se sentindo mais e mais sozinha e resolveu 
correr o mundo, até chegar a Okerê, onde foi adorada 
por sua beleza, inteligência e meiguice. Lá, o rei se 
apaixonou por ela, desejando que se tornasse sua mu-
lher. Iemanjá então fugiu, mas o Alafin colocou seus 
exércitos para persegui-la.  
 
Durante sua fuga, foi encurralada por Oke (as monta-
nhas) e caiu, cortando seus enormes seios, de onde 
nasceram os rios. Assim, ela é também a mãe de 
Oxum, Obá e Iansã (em alguns mitos). 
 
Conta-se que a beleza de Iemanjá é tamanha que seu 
filho Xangô não resistiu a ela e passou a persegui-la, 
com o desejo incestuoso de possuí-la. 
 
Na fuga, Iemanjá cai e corta os seios, dando origem às 
águas do mundo e aos Ibejis, filhos de Xangô com Ie-
manjá. Outro mito ainda, narra a sedução em sentido 
contrário. É Iemanjá quem persegue seu filho Aganju 
(a terra firme) e este é quem foge.  
 
Representando o inconsciente, Iemanjá é considerada 
também a "dona das cabeças", no sentido de ser ela 
quem dá o equilíbrio necessário aos indivíduos para 
lidar com suas emoções e desejos inconscientes. 
 

No Peru, a mais antiga das deusas é reverenciada 
igualmente neste dia “Mama Cocha”, a mãe água ou 
mãe do mar. Além dos Incas essa deusa também é 
reverenciada pelas tribos do oeste da América do Sul 
como a “senhora dos peixes”. 

As diferentes faces da Deusa 



  

 

Volume 21,  edição 1. Página 3 

Dicas de Ginecologia Natural: Vaporização Uterina 
Dentre as muitas ferramentas utilizadas na Ginecolo-

gia Natural a Vaporização Uterina é sem dúvida a nos-

sa queridinha. Além de nos conectar com o poder an-

cestral ela pode ser utilizada para limpeza de padrões 

repetitivos que acometem não apenas a vida individual 

de cada mulher, mas que envolvem toda a sua ances-

tralidade mantendo-as conectadas a uma teia relacio-

nal recorrente, até que uma dessas mulheres desperte 

e rompa com esse ciclo de repetições. Normalmente o 

aborto espontâneo, principalmente na primeira gesta-

ção acomete mulheres da mesma família, assim como 

relatos de abuso e de outros tipos de violência. Dentro 

da Constelação Familiar entende-se essa repetição 

como falta de ordem, cuja solução é reconhecer o nos-

so lugar na hierarquia familiar, dando ordem e finalida-

de a mesma.  

Já na Ginecologia Natural a vaporização pode ser utili-

zada como um instrumento de liberação, de rompi-

mento com padrões familiares conhecidos e desconhe-

cidos, ligados às dificuldades encontradas em “fazer 

diferente” ou de materialização de sonhos e projetos.  

Para tanto, tudo passa pelo objetivo que se tem ao fa-

zer uma vaporização. Tendo o objetivo passamos a es-

colha das ervas. Entenda que esse objetivo não precisa 

ser exato, tipo vou tratar aqueles acontecimentos de 

1920, quando… ele deve ser direcionado a questões am-

plas como: vou tratar o medo de abandono, ou a liber-

tação e cura de meu útero com relação a abortos es-

pontâneos ou não… enfim, não é necessário um acon-

tecimento específico, mas uma situação.  

Ah, se você não tem clareza no objetivo, não consegue 

identificar um padrão de repetição, não tem problema. 

Foca naquilo que quer liberar, no que quer dar materi-

alidade e escolhe intuitivamente as ervas. Escolha no 

máximo 3. É preciso, que nesse processo de liberação 

e cura, deixar que a intuição nos guie, pois ela é com 

toda certeza a aliada mais poderosa que temos. Confie 

nela, registre as ervas escolhidas e todas as sensa-

ções, sonhos e acontecimentos posteriores e até ante-

riores a feitura do ritual de vaporização.  

Por que anteriores?  

Porque quando decidimos fazer uma vaporização, as 

energias já começam a se mover. Muitas das nossas 

clientes relataram que postergaram a realização da 

vaporização por muito tempo. Outras sentiram medo 

ou negação, como se não fosse importante, tipo: que 

bobagem fazer isso! Preste atenção, pois tudo que nos 

impede não quer deixar de existir. Existe uma zona de 

conforto na repetição, no fracasso e na desistência. 

Quando finalmente decidimos ser maiores e melhores, 

tudo se movimenta.  

O registro contínuo e sistemático das práticas,  ervas 

utilizadas, do ciclo e as diferentes fases que o com-

põem, assim como as emoções, sensações e percep-

ção são cruciais para o caminho do autodesenvolvi-

mento e conhecimento de si, pois é necessário gerar 

conteúdo sobre nós mesmas para que com o tempo 

possamos nos ler e entender como funcionamos.   

Hoje deixo como dica um blend de ervas para trabalhar 

a ressignificação da relação com a mãe - seja ela co-

nhecida ou não - e os relacionamentos em geral, pois 

os problemas que enfrentamos nos relacionamentos 

de amizade e/ou amorosos, em sua grande maioria, 

estão relacionados à forma como foi construída e in-

terpretada e relação com a mãe e o materno. 

Ervas: Camomila - Matricaria Recutita; Erva de São 

João - Hypericum perforatum e Picão Preto - Bidens 

pilosa. 

Essa mistura trabalha muito bem na soltura de má-

goas, ressentimentos, liberando a criança interior para 

ser feliz e ser responsável por si mesma sem culpa 

nas suas decisões. Também trabalha na liberação das 

relações cármicas, seja com uma pessoa específica, ou 

com um tipo/energia de relacionamento que se repete.  

Faça de 1 a 3x seguidas ou intercaladas, dando até 3 

dias de intervalo entre uma e outra vaporização. Não 

se esqueça de registrar tudo e nos contar os resulta-

dos.  
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"A Constelação vai resolver o meu problema?" 

A resposta é: eu gostaria que sim, mas nem sempre 

fazer uma Constelação Familiar vai solucionar. 

Muitas pessoas constelam uma única vez e percebem 

um grande movimento em sua vida. Porém, há muitas 

pessoas que não percebem muitas mudanças e para 

algumas pessoas, sem exagero, simplesmente não 

acontece nada! Isso mesmo: não fez a menor diferen-

ça!  

E por quê? 

Primeiro, penso que não se deve ter uma expectativa 

tão grande, não fazer da constelação a tábua de salva-

ção pode trazer mais "realidade" ao processo. Segun-

do... é isso aí: PROCESSO! 

Por mais que seja chamada de terapia breve, não po-

demos dizer que não aconteça um processo.  

Desde o momento de agendar sua constelação, assim 

como qualquer outra terapia ou até um café com as 

amigas, algo começa a se mover, sutilmente, em nosso 

inconsciente. Isso significa que, se estamos querendo 

olhar para um tema que tem a ver com uma dor, nosso 

sistema de defesa, comandado pelo nosso ego super 

protetor, pode criar algumas artimanhas para nos 

manter na superfície e não entrarmos em contato com 

aquilo que já sedimentou e um dia já causou tanta dor! 

Afinal, por que mexer no que está quieto?  

A outra fase, pós-constelação, também é muito impor-

tante. Momento de tomarmos algumas decisões desafi-

adoras, como sair de um determinado padrão de com-

portamento ou de escolha, abandonar uma crença, de-

sapegar de algo do passado, liberar alguém... pois mui-

ta gente vem pra constelação pensando que ela vai fa-

zer isso em seu lugar e, me desculpem, mas não vai 

haver terceirização não! 

E claro que vão ter casos que o mais indicado é seguir 

psicoterapia. 

Se você está decidido a encarar novos caminhos, a su-

perar desafios e fazer a sua parte, venha para as 

Constelações Familiares, mas venha no seu "Eu Adul-

to", ciente de que uma grande parte deste processo só 

tem a ver com você... e aí sim eu posso dizer que você 

poderá se surpreender com o resultado! E a melhor 

parte? 

O mérito é todo seu! Afinal, Constelação não faz mila-

gre, mas seu desejo de ser livre e de transformar sua 

realidade faz! E você dá conta! 

 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Conste-

lação Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias bre-

ves 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 

Você gostaria de participar de um Círculo de Mulheres virtual e gratuito? 

Os encontros serão nas quintas-feiras de Lua Cheia à noite - depois do ano no-

vo astrológico em março - e trataremos das mitologias das Deusas nas diferen-

tes culturas e povos antigos, bem como o papel da mulher contemporânea e 

onde esses mitos se encaixam. Terá  formato de um grupo de estudos, onde to-

das poderão dar seus depoimentos e contribuir com seus conhecimentos e, jus-

tamente por isso, as vagas serão limitadas.  

Se você tiver interesse em participar entre em contato conosco pelo nosso site: 

www.hamadriade.com.br/contato.  

Tear de Gaia - A Dança das Deusas  - Círculo Virtual 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.hamadriade.com.br/contato


  

 

Terapias Integrativas 

Página 5 

Observando e analisando as queixas recorrentes das 
pessoas que chegam até mim,  sobre relacionamento e 
amor, buscando compreender a arte de conviver, é que 
resolvi  discorrer algumas linhas sobre o assunto. 

O relacionamento de casal é a tentativa de dois faze-
rem um,  como se fossem  duas pessoas que preen-
chem seus vazios reciprocamente. 

É uma tarefa difícil, para não dizer quase  impossível, 
uma vez que cada pessoa é constituída por uma fanta-
sia singular, logo, ama e demanda ser amada de uma 
forma particular, a forma da qual aprendeu na infância, 
com suas figuras parentais. 

Já que não existe metade da laranja e, é raridade en-
contrar alguém que se encaixe no vazio do outro per-
feitamente, é necessário mudar mutuamente, ceder um 
pouco do seu desejo para caber no desejo do outro, 
caso os dois estejam dispostos. 

É um movimento difícil e transformador, é um contato 
com o diferente, diferente porque já não é mais as figu-
ras parentais do qual o sujeito está acostumado. 

Mesmo que tenha aprendido a amar de uma forma,  
terá de aprender com o novo. 

Existem excessos que podem acontecer nessa mudan-
ça, por amor. 

Um dos excessos é mudar para se encaixar na deman-
da do outro, perdendo assim, sua própria singularidade. 
O outro excesso, é não estar disposto a mudar nada 
por ninguém: “eu sou assim e pronto, me aceite como 
sou”.  Entendendo  que não mudamos ninguém, o outro 
escolhe a mudança. 

O grande desafio nos relacionamentos é achar alguém 
que combine com a  sua forma de se relacionar.    

Achar alguém que venho somar, na medida, sem trans-
bordar, sem os excessos. Nisso consiste a arte do bem 
conviver, do saber amar. Respeitar as escolhas, fazer 
cedências, saber expor em palavras, sentimentos e 
emoções. 

O se calar, não se posicionar para caber  no mundo do 
outro é fadar  o relacionamento ao fracasso. 

Já questionava o cartunista e criador de Mafalda, o 
Quino: “Onde vão nossos silêncios, quando deixamos de 
dizer o que sentimos?” 

Palavras são, sob qualquer circunstância, nossa ines-
gotável fonte de magia,  capazes de grandes sofrimen-
tos, e também de remediá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Fevereiro, início de ano. Sugestivo né? 

Uma ideia boa para quem quer retornar ou iniciar seu 

projeto de atividade física. 

Repense em colocar esse projeto dentro da sua rotina. 

Torna-se hábito!  

É dentro desta rotina que aos poucos você irá perceber 

os benefícios da prática da atividade física e o corpo irá 

corresponder ao objetivo proposto. Aproveite e procure 

o seu médico e faça seus exames de rotina. 

Se for possível, procure orientação de um educador físi-

co e nutricionista. Este é o ideal! 

Se neste momento, a questão financeira ainda pesa, 

procure atividades de fácil execução e que podem ser 

feitas ao ar livre e sem custos. 

A caminhada é uma ótima pedida para dar início aos 

seus objetivos. 

Inicie com 15 á 20 minutos se está sedentário. Caminha-

da leve, percebendo seu corpo e cuidando a respiração 

e de preferência em um caminho plano.  

Não queira tirar o atraso de uma vida ou das festas de 

final de ano que emendaram com as férias. Seja caute-

loso e lembre-se que é um período de adaptação. 

Neste mês, vá saindo da zona de conforto, fazendo as 

mudanças necessárias para que tudo se encaminhe da 

melhor forma possível, ou seja, alimente-se mais sau-

dável cortando aquilo que não lhe trás benefícios, colo-

que esses 20 minutos na sua rotina 3x por semana e 

mantenha esses hábitos. 

O importante sempre é dar o primeiro passo! 

Sempre que eu botei meu tênis e dei o primeiro passo 

para fora do portão de casa disposta a  cuidar de mim e 

dar seguimento a um projeto (sonho) sempre me senti 

vitoriosa ali. A sensação no retorno contemplava tudo! 

Sabia que estava no caminho certo.  

Nem sempre será fácil. Às vezes dolorido, cansativo, 

chato. Mas tudo ao seu tempo e o seu corpo lhe dará 

respostas positivas de quanto tudo isso pode ser a dife-

rença para uma vida mais saudável e feliz!  

Tenha calma, paciência e perseverança! Cuidar de si e 

de sua saúde é benefício seu e de todos em sua volta! 

Pense nisso!! Beijos e até a próxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: Geisa  

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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O atendimento individual tem como objetivo a orienta-

ção para questões relacionadas ao ventre e corpo da 

mulher. São diferentes medicinas aplicadas a saúde 

física, energética e emocional feminina. Se você sente 

algum desconforto durante o seu ciclo, quer deixar de 

usar os métodos sintéticos contraceptivos ou ainda 

quer aprender mais sobre seu corpo, quando ovula, 

que tratamentos naturais podem ajudar no processo de 

fertilidade, bem como realizar uma fase de transição 

tranquila e saudável na menopausa, entre em contato 

conosco. Também indicamos tratamentos naturais e 

acompanhamos o processo de cura de mulheres com 

diferentes enfermidades como endometriose, candidía-

se, SOP, miomas, vaginose, leucorreias e outras, visan-

do o equilíbrio entre o corpo físico/energético e as 

emoções. Os atendimentos e acompanhamentos são 

realizados de forma online (ao menos enquanto durar 

essa pandemia) por uma terapeuta credenciada na 

Abrath—Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 

e, com formação em Ginecologia Natural, o que inclui 

conhecer a mística das ervas e as medicinas ances-

trais em que são aplicadas. Se você quer saber mais 

sobre si e busca um tratamento 100% natural que traga 

uma conexão maior consigo mesma, entre em contato 

conosco.  

Enquanto durar a pandemia estaremos atendendo com 

preço promocional/social de R$ 60,00. Caso tenha al-

guma dúvida sobre o funcionamento dos atendimentos 

entre em contato conosco pelo whats, teremos muito 

prazer em atender você pelo nº (54) 99154.1840 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 

https://www.instagram.com/geisa.rosa.alves/?hl=pt-br
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Para quem sente aquela vontade de se voltar mais as 

ervas, as plantas, a natureza, estar mais consciente e 

desperta quando cozinha e faz suas atividades diárias 

junto dos quatro elementos, elementais, seres e espíri-

tos. Criar, vibrar e trazer à vida mais luz e energia posi-

tiva para si e para sua família e trabalho.  

Não precisamos nos tornar uma erveira, uma benzedei-

ra, uma bruxa, alquimista ou feiticeira, pois todas nós já 

a somos. Precisamos apenas relembrar, nos permitir 

acordar essa energia que está lá dentro de nós. E para 

este processo acontecer primeiramente é necessário 

confiar.  E mesmo que você não tenha lembranças de 

alguma ancestral que viveu e se dedicou à natureza, ou 

tinha essa sensibilidade a todo esse ecossistema vivo 

ao nosso redor, há lá atrás alguém, em outro tempo, 

espaço ou dimensão, uma outra você muito ligada a 

percepção da terra, das plantas, dos astros, dos seres e 

espíritos, do invisível, do oculto, da magia, do amparo, 

da cura e etc.  

E este sentimento que nos remete a esta busca ances-

tral por esses conhecimentos tão ricos e ao mesmo 

tempo tão simples, está tentando nos falar sobre nos-

sas capacidades, nossa intuição, nossos saberes intrín-

secos, e para isso tudo basta seguir e acreditar.  

Acredite na sua magia! Sinta, perceba a sua energia 

vibrar. Para viver de forma mais harmônica com esse 

espaço, mais tranquila com esse tempo, mais conecta-

da com seu amor interior, mais de bem com a vida, 

mais consciente para seu próprio equilíbrio.  

Chamo de Mulher Erveira todas as bruxas, xamãs, feiti-

ceiras, alquimistas, benzedeiras, espiritualistas, oracu-

listas, curandeiras, terapeutas holísticas, estudiosas, 

curiosas das artes naturalistas, de ontem, de hoje e de 

amanhã... que com muita coragem seguem suas vidas 

bendizendo seus saberes de amor e simplicidade pela 

terra e pelo seu semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das 

artes energéticas espirituais. Trabalho com diversas 

práticas energéticas em sincronicidade, com um olhar 

mais carinhoso as questões de relacionamento, com-

portamentos da alma, o feminino e a natureza. Para 

adquirir o livro Mulher Erveira entre no site: 

www.mulhererveiracom.br/shop 

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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Conheça nosso site e veja a variedade de produtos natu-

rais que confeccionamos para você! 

 

www.hamadriade.com.br 

 

Nosso curso: Iniciação ao Sagrado Feminino—MAGIA LU-

MINAR está com as inscrições abertas, confere lá tudo 

que você pode aprender!  

 

Produtos e Cursos da Hamadríade 

http://www.mulhererveiracom.br/shop
https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/
http://www.hamadriade.com.br/shop


  

 

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, terapeuta de Ginecologia 

Natural, filiada a ABRATH , idealizadora  e facilitadora da  HAMADRÍADE—Sagrado Feminino.  

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

feminino.  Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em 

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

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

acesso a todo o material que disponibilizamos . 

Oferecemos diferentes serviços como análise astrológica, leitura de tarô, atendimentos online de 

Ginecologia Natural, curso presencial de Medicina Ancestral e mais dois cursos online,  O primeiro 

trata da Iniciação ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técni-

cas de Limpezas Uterinas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos são sem-

pre bem vindas, é só entrar em contato conosco.  

Cuidem-se! Protejam as pessoas que amam!   Juntas e mantendo uma sintonia elevada vamos con-

seguir passar por essas grandes mudanças planetárias! 
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Você pode adquirir nossos produtos em Caxias do 

Sul e em Porto Alegre diretamente com nossas re-

vendedoras. Informe-se para ver os locais onde 

pode retirar seus pedidos. 

Para todo o restante do Brasil enviamos os produ-

tos via correio. Para saber mais entre em contato 

conosco ou com nossas revendedoras.  

Caxias do Sul/RS 

Lara—Whats: (54) 99154.1840 

Porto Alegre/ RS 

Kelen Pazini—Whats: (51) 98102.3427 

Ana Clara Alves— Whats: (51) 98515.4718 

 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino
https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay
https://www.youtube.com/hamadriade?sub_confirmation=1

