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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.



Mulher Luminar e os 4 elementos
Quando falamos em LUMINAR estamos nos referindo a magia dos chamados
luminares na astrologia, o Sol e a Lua. 
 
O Sol representa a luz, o calor, a consciência em seus diferentes níveis, como a
individual, planetária, solar (referindo-se ao sistema solar como um todo) e cósmica,
ultrapassando as barreiras de nossa galáxia. 
 
Já a Lua representa nosso corpo emocional, nossas emoções, representa o passado,
as marcas que trazemos com relação a nossa ancestralidade e às vidas passadas.
 
Todas as mulheres são naturalmente lunares, em função da ligação existente entre
seus ciclos pessoais e os ciclos da Lua, sendo que o desenvolvimento interno deve
necessariamente conduzi-las a construção de corpos solares, de consciência e de
Luz. 
 
Não devemos interpretar o corpo emocional lunar como negativo ou menor, porque
não é. Existe um tipo de inteligência que é emocional e que qualifica as mulheres a
melhor se relacionar com o mundo e todas as suas realidades de forma mais
harmônica e integrada. 
 
Precisamos qualificar, entender, interpretar nosso mundo emocional, dar vida e
significado as nossas magias interiores, refinando nossa energia pessoal ao mesmo
tempo em que nos conectamos a tudo que existe pela sensibilidade. 
 
A construção dos corpos solares não se dá de forma espontânea ainda que seja
natural, mas é o caminho no qual o desenvolvimento interno deve conduzir. 
 
Na medida em que vamos ampliando nossa consciência, vamos removendo os véus
de Maya – deusa indiana da ilusão que rege o mundo material - e, vamos
percebendo a essência de tudo que existe.
 
As curandeiras andinas afirmam que todo o processo de cura, a utilização das ervas
com suas diferentes técnicas são apenas ferramentas, pois o que realmente realiza
a cura é a aquisição de consciência. 



Ao entendermos que toda doença é fruto de um desequilíbrio energético, causado
por traumas e/ou dificuldades emocionais, a cura estaria tanto no tratamento
tópico, ou seja, que atua diretamente na doença, quanto na aquisição de
consciência dos estados emocionais e energéticas que geraram a doença. Assim,
adquirir consciência sobre nós mesmos, ampliando dessa forma nossa visão de
mundo, não apenas nos cura como impede que novas doenças venham a se
manifestar. Essa consciência vem da auto observação, do hábito de olharmos pra
dentro e nos tornarmos conscientes de nossos ciclos, sentimentos e mensagens de
nosso corpo. 
 
Na observação dos luminares, Sol e Lua, em sua dança ritmada e constante,
aprendemos sobre os seus mistérios e segredos - dos quais somos parte, pois
sentimos e vivenciamos as suas influências a partir das estações e das 13 lunações
anuais. As diferentes fases da Lua só ocorrem porque ela, enquanto um satélite se
movimenta ao redor da Terra e nesse movimento vai recebendo maior ou menor
luminosidade solar. 
 
Podemos concluir então, que todo processo de lunação resulta da relação entre
Sol/Lua/Terra. Tanto o Sol quanto a Lua possuem uma divisão quádrupla: as
quatro estações e as quatro fases da Lua. Essas fases tanto solares quanto
lunares estão diretamente relacionadas aos quatro elementos, suas qualidades e
funcionalidades.
 
Para entendermos melhor essa definição quádrupla, temos que começar pela
percepção do significado do símbolo da Terra com relação aos luminares. Tudo no
nosso planeta, toda vida é gerada a partir da dualidade, ou da relação polarizada
entre os pares de opostos, Yin e Yang.
 
YIN e YANG
Yin representa a energia feminina da natureza, a Lua, a noite, seus aspectos
escuros, úmidos, de movimento interno, quando a energia se volta para dentro. Já,
a matriz Yang representa a energia masculina da natureza, O Sol, o dia, seus
aspectos claros, quentes, de movimento externo, quando a energia se volta para
fora.Tudo que é vivo no planeta Terra possui essas duas matrizes essenciais de
energia – YIN E YANG. Homens e mulheres possuem as duas energias em si, ainda
que a qualidade de uma seja mais proeminente que a da outra.



Terra – Ar – Fogo - Água
 
Temos então as energias da matriz primordial YIN/LUA e YANG/SOL dividindo-se
nos quatro elementos, conforme tabela abaixo:
 
 

Essa é a representação do símbolo chinês das polaridades, onde um está contido
no outro.

Essas polaridades, dividem-se novamente, formando então o símbolo do planeta
Terra. Este símbolo mostra os quatro elementos que se originam dos dois
elementos primordiais Yin e Yang.



As mulheres estão naturalmente vinculadas à Lua em função de seu ciclo menstrual
seguir os mesmos 28/30 dias, mas como já vimos, a Lunação é o resultado da
relação entre SOL/LUA/TERRA. 
 
O aspecto solar está sempre presente, mas quase não nos apercebemos desse fato,
porque não lidamos de forma mais dirigida e consciente com essas energias.
 
As energias dos equinócios e solstícios também são muito interessantes de serem
observadas e trabalhadas internamente. A maioria dos povos antigos estavam
familiarizados com esse andar do SOL/LUA/TERRA e realizavam rituais específicos
para cada fase.
 
Os equinócios representam momentos de equilíbrio das energias primordiais
YANG/YIN no planeta, é quando DIA e NOITE possuem as mesmas horas de
duração, equilibrando os aspectos de LUZ E SOMBRA. Ocorrem no início do ano
ASTROLÓGICO, no OUTONO e na metade desse ciclo, na PRIMAVERA.
 
Já os SOLSTÍCIOS representam momentos de desequilíbrio das energias primordiais,
quando um começa a ser mais predominante que o outro. Por exemplo, no
SOLSTÍCIO de INVERNO temos a noite mais longa do ano. Desde o período de
equilíbrio quando se comemorou a entrada do OUTONO (dia e noite iguais, com a
mesma duração), o Sol vai diminuindo sua intensidade gradativamente, cada dia um
pouco menos, até que temos a entrada do INVERNO, quando a escuridão atinge o
seu auge e vivenciamos então, a NOITE MAIS LONGA do ano. 
 
No decorrer do inverno, a cada dia o SOL vai recuperando suas forças, até que na
PRIMAVERA, temos mais um ponto de equilíbrio, com o dia e noite tendo a mesma
duração. 
 
É exatamente na entrada do SOLSTÍCIO de INVERNO que se comemora o retorno do
SOL, parece uma contradição, mas não é. Ainda que seja o auge do elemento terra é
justamente quando o fogo solar começa a sua reação, voltando a cada dia um pouco
mais. É justamente quando se comemora o Ano Novo Andino, onde esperam o
nascer do SOL com oferendas e reverência para que ele recupere suas forças e
renasça a cada dia um pouco mais cedo.



Quando entramos na PRIMAVERA então temos um EQUINÓCIO, onde dia e noite
possuem a mesma duração, a partir de então o sol vai se expandindo e aumentando
sua luminosidade e presença a cada dia um pouco mais, até que chega ao seu auge
no SOLSTÍCIO DE VERÃO, quando temos o DIA MAIS LONGO DO ANO, quando o
fogo solar atinge seu auge e, deste ponto em diante o SOL vai perdendo território
para a LUA, até que voltam novamente a se encontrarem, em equilíbrio no
EQUINÓCIO de OUTONO.
 
Os egípcios tinham por prática, liberar as energias acumuladas nas pirâmides nos
dias de Equinócio justamente porque as forças estão em equilíbrio e dessa forma
não se exaltava um aspecto em específico.

Conhecer a Roda das Estações, com seus aspectos e características nos permite
entender como reagimos a essas energias e de que forma podemos nos beneficiar
delas, realizando meditações, rituais específicos e direcionando essas energias para
onde precisamos e desta forma aprendemos como interagir com as energias solares.

*Os dados colocados nesse material sobre as estações referem-se ao Hemisfério sul,
pois no Hemisfério norte as estações se invertem. 



Quanto a Lua, cada uma de suas fases estão ligadas a um elemento e uma
qualidade da Deusa. Isso se reflete tanto no ciclo lunar externo, quanto no ciclo
lunar interno, nas mulheres que menstruam.
 
Na fase da Lua Nova estamos vivenciando o arquétipo da Bruxa Anciã, o lado
sombrio e mais mágico da Deusa, enquanto a Lua Crescente representa o
arquétipo da Donzela, a Lua Cheia o arquétipo da Mãe, e a Lua Minguante o
arquétipo da Feiticeira. 
 
A Lua Nova é do elemento Terra, o auge da energia Yin, é quando Sol e Lua estão
em um mesmo signo zodiacal, formando um aspecto que chamamos na astrologia
de conjunção. É a fase da Bruxa Anciã, o fim e o início de um novo ciclo, o
nascimento da deusa, o encontro entre os dois aspectos SOL/LUA dando início a
uma nova jornada, a um novo ciclo na relação desses luminares. 
 
A Lua Crescente é do elemento Ar, representa a Donzela, a virgem, a menina que
está se tornando mulher. É o começo da fase Yang da Lua, de energia ativa,
criativa e de movimento externo. É a fase em que a Lua está formando um ângulo
de 90º com relação ao SOL, uma quadratura ascendente.  
 
Na Lua Cheia temos o elemento Fogo, é quando chegamos no auge da energia
yang, e do movimento, é a Lua da Grande Mãe, a fase de energia mais forte,
quando a Lua recebe o máximo de luminosidade solar, estando em uma
constelação oposta ao Sol, ou seja, de frente para ele.
 
Lua Minguante é do elemento Água, é a fase da Feiticeira, quando entramos na
fase Yin da Lua, onde a energia é mais introspectiva, e o movimento é para dentro,
interno, quando a Lua está novamente em um ângulo de 90º com relação ao Sol
formando uma quadratura descendente, quando ela caminha na direção do Sol
para junto dele terminar e começar um novo ciclo lunar.



Cada fase da Lua traz um elemento, um tipo de meditação e avaliação interna, por
isso um diário de bordo luminar, o registro da observação de como nos sentimos,
das percepções e dos sonhos é tão importante, porque cada uma trabalha um
aspecto e com o tempo vamos descobrindo os elementos com os quais temos mais
afinidade, aqueles que precisamos trabalhar mais, o que devemos limpar e de que
forma nosso corpo reage a cada uma dessas fases.



Os quatro elementos e suas magias
 
TERRA
 
Esse elemento é do reino da abundância, prosperidade e riqueza, é o mais físico
dos elementos por representar o poder de materialização e a sustentação de todos
os outros elementos. 
 
Está relacionado ao chacra básico e toda a parte física do planeta. 
Direção: Norte  
Arcanjo: Uriel
Horário: meia noite 
Vento Norte: Boreas, Ophion
Energia: Yin (feminina - receptiva)
Mantra: IAO
Signos zodiacais: Touro, Virgem e Capricórnio
Guardiões do Reino Elemental da Terra: Gob e Changan
Espíritos: gnomos, anões, trolls, todos que habitam o interior da Terra e a
consciência dos minerais, das pedras. 
São atraídos por: sais, pós e pedras
Algumas das deusas do elemento Terra: Ceres, Deméter, Gaia, Pachamama,
Perséfone, Rhea, Rhiannon, Prithivi
Alguns dos deuses do elemento Terra: Adonis, Athos, Arawn, Cernunnos,
Dionísio, Marduk, Pan, Tammuz.
Instrumentos musicais: percussão, principalmente baterias e tambores
 
Os rituais com o elemento Terra são feitos para: o corpo, crescimento material,
nascimento, morte, desenvolver a força de vontade, empatia, crescimento,
mistérios, conservação, sucesso, fertilidade, cura, abundância financeira, sabedoria
prática, força e ensino.



AR 
 
É o elemento do intelecto, é a realidade do pensamento que é o primeiro passo para
a cocriação, pois representa o movimento necessário que manda a visualização na
direção da concretização. Governa os feitiços e rituais que envolvem mudança,
movimento, viagens, instrução, liberdade, reconhecimento, conhecimento e
desenvolvimento das faculdades psíquicas. Está relacionado ao chacra cardíaco.
 
Direção: Leste
Arcanjo: Rafael
Horário: 6h da manhã
Vento Leste: Eurus
Energia: Yang (masculina - projetiva)
Mantra: H (como um suspiro)
Signos zodiacais: Gêmeos - Libra - Aquário
Guardiões do Reino Elemental do Ar: Áries e Thor
Espíritos: Silfos e Sílfides, todas as aves e animais aéreos
São atraídos por: som dos instrumentos musicais e incensos
Algumas das deusas do elemento ar: Aradia, Arianrhod, Cardea, Nut, Urania
Alguns dos deuses do elemento ar: Enlil, Mercúrio, Thot
Instrumentos musicais: Flautas e todos os instrumentos de sopro
 
 
Os rituais com o elemento Ar são feitos para: trabalhos que envolvam a mente,
desenvolver a intuição e o psiquismo, o conhecimento, a aprendizagem abstrata,
inspiração, harmonia, viagem, liberdade, revelação de verdade, projeção,
precognição, telepatia, meditação.



FOGO
 
Este é o elemento da paixão, da vontade e do desejo. É o mais espiritual de todos
os elementos e o mais difícil de ser trabalhado, justamente porque tanto conduz
ao mais alto grau de espiritualidade quanto ao mais baixo grau de materialidade -
próprio do desejo sem uma finalidade maior e transcendental. É o reino da
sexualidade e da paixão, representando o   fogo sagrado do sexo e a faísca de
divindade que carregamos em nosso mundo interno. 
 
Está relacionado ao Chacra do Plexo Solar, onde a individualidade e a construção
do ego são determinantes para avançarmos ou recuarmos no desenvolvimento
espiritual. 
 
Direção: Sul
Arcanjo: Miguel
Horário: 12h - meio dia
Vento Sul: Notus
Energia: Yang (masculina - projetiva)
Mantra: INRI
Signos zodiacais: Áries, Leão e Sagitário
Guardiões do Reino Elemental do Fogo: Hélios e Vesta
Espíritos: Salamandras, dragões do fogo, consciência das chamas
São atraídos por: velas, incensos, lamparinas, fogueiras, fogo
Algumas das deusas do elemento  Fogo: Brigid, Vesta, Pele, Héstia
Alguns dos deuses do elemento Fogo: Agni, Hefesto, Vulcano, Hórus, Prometeu
Instrumentos musicais: Guitarras e todos os instrumentos de corda
 
Os rituais com o elemento Fogo são feitos para: aumentar a energia, vigor,
vontade de viver, limpezas de doenças, visão e percepção interior, criatividade,
desenvolver a lealdade, força, capacidade de transformação, proteção, coragem,
sintonia com o próprio espírito e autoconhecimento.



ÁGUA
 
É o elemento da purificação, da mente subconsciente, do amor e de todos os
sentimentos e emoções. Assim como a Água é fluida e se adapta a qualquer
recipiente, assim são nossas emoções, mutantes, adaptativas e ao mesmo tempo
incontroláveis, seguindo seu fluxo entre o consciente e inconsciente. Está
relacionado ao chacra esplênico onde está localizado o útero feminino. 
 
Direção: Oeste
Arcanjo: Gabriel
Horário: 18h
Vento Oeste: Zephyrus
Energia: Yin (receptiva - feminina)
Mantra: MMMM
Signos zodiacais: Câncer, Escorpião e Peixes
Guardiões do Reino Elemental da Água: Nicksa e Iemanjá
Espíritos: ondinas, ninfas, sereias, nereidas
São atraídos por: água, soluções, poções
Algumas das deusas do elemento Água: Afrodite, Ísis, Iemanjá, Oxum
Alguns dos deuses do elemento Água: Osíris, Netuno, Poseidon, Dylan
Instrumentos musicais: Piano, teclados, sinos, cravo
 
Os rituais com o elemento Água são feitos para: limpeza e fortalecimento das
emoções, sentimentos, coragem, intuição, abertura da mente inconsciente,
fertilidade, sonhos psíquicos, profundidade nos conhecimentos, purificação de
objetos.



Identificar essas diferentes Luas (Branca e Vermelha) é muito fácil a partir da
observação contínua de nossos ciclos. 
 
Uma mulher está vivendo a Lua Branca quando o seu ciclo interno está em
consonância com o ciclo lunar externo, ou seja, os elementos são os mesmos (no ciclo
interno e externo nas fases de menstruação e ovulação), ou seja, a mulher está
menstruando, vivendo a sua Lua Nova Interna em conjunto com a Lua Nova Externa
e, consequentemente, estará ovulando (sua fase interna de Lua Cheia) na Lua Cheia
Externa. 
 
Este é um ciclo de muita energia e movimento, quando os arquétipos das fases
lunares são sentidos de maneira muito forte e pode-se tirar o máximo proveito deles,
por meio de meditações guiadas, atividades criativas, plantando nossa Lua (na
menstruação), fazendo arte com nosso sangue e despertando com muito mais
facilidade os atributos de cada um dos arquétipo e elementos das diferentes fases
lunares. 
 
Já a Lua Vermelha ocorre quando o ciclo interno da mulher está ao contrário do ciclo
lunar externo, ou seja, a mulher está menstruando (sua Lua Nova interna) na Lua
Cheia externa, e consequentemente, estará ovulando (Lua Cheia interna) na fase da
Lua Nova externa. 
 
Esta é uma Lua, ou um ciclo lunar muito poderoso. A intuição e a criatividade da
mulher está extremamente aguçada, sentindo-se e percebendo-se mais mística, mais
conectada com seu mundo interno e podendo levar literalmente “luzes” para suas
sombras, dissolvendo padrões repetitivos negativos e impeditivos de realização de
seus sonhos e projetos.
 
Conforme vamos observando e entendendo os nossos ciclos internos e suas fases, e
em algum momento eles estarão em sincronia ou em oposição aos ciclo lunar externo,
podemos identificar as melhores fases para trabalharmos com nossas energias
internas e ativarmos esse poder a nosso favor, em prol da realização de nossos
projetos e de uma sintonia maior com o sagrado que nos habita.

A Lua Branca,  Lua Vermelha e Lua Roxa



Por exemplo, podemos trabalhar com as limpezas uterinas de forma mais profunda
e eficaz quando estamos vivenciando uma Lua Branca, pois trabalhar com as
vaporizações durante as Luas Crescente e/ou  Minguante nesta fase Branca podem
potencializar a cura de padrões repetitivos de comportamento ligados aos
pensamentos (Lua Crescente/elemento Ar) ou aos sentimentos (Lua Minguante -
elemento água).
 
Quanto a fase da Lua Vermelha, trabalhar com nosso sangue menstrual na Lua
Cheia terá um significado e uma conexão espiritual muito mais profunda. Realizar
uma limpeza uterina na Lua Nova, quando estiver ovulando, poderá aumentar sua
capacidade intuitiva e criativa, liberando os bloqueios existentes nessa área e
trazendo à tona outras potencialidades esquecidas e até mesmo desconhecidas de
nossa percepção consciente. 
 
Para as mulheres que estão na na menopausa, independente do motivo, se foi
natural ou por um processo de histerectomia, a conexão, como falamos
anteriormente, ocorre diretamente com os ciclos lunares externos e estão sempre
conectadas com a Lua Branca, ou seja, os arquétipos lunares são vivenciados e
podem ser trabalhados de forma mais profunda acionando os poderes de cada fase
do ciclo e seu elemento correspondente.
 
Ainda assim, é preciso observar que as mulheres que estão na pré-menopausa ou
nos anos iniciais da menopausa estão mais ligadas ao arquétipo da Feiticeira e se
preparando para entrarem no arquétipo da Bruxa Anciã. Não deixam de ser cíclicas
e trabalhar com os demais arquétipos, mas estão mais conectadas com a Feiticeira e
a Bruxa Anciã pelo momento que vivem dentro de um ciclo ainda maior.
 
Estes momentos e arquétipos são intitulados por algumas autoras e estudiosas do
Sagrado Feminino como a Lua Roxa.
 
A Lua Roxa é uma Lua de poder e de serviço, quando a mulher oferece para a sua
comunidade a sabedoria acumulada do ciclo anterior e pode materializar o seu
poder no serviço ao outro, não mais como uma mãe, cuidadora e provedora de
alimento, mas como uma mulher Sábia, uma mulher de poder.



É muito importante para as mulheres que estão trilhando o caminho do Sagrado
Feminino compreender seus ciclos internos percebendo que estamos o tempo todo
conectadas com a Lua externa. Quando ampliamos nosso conexão entendemos que a
Lua não é um ser independente no Cosmos, mas que está relacionada à mãe Terra e
ao Pai Sol. Cada uma dessas fases (estações e ciclo lunar) está conectada e é a
representação de um determinado elemento e, exatamente por isso, possuem uma
magia e um poder específico. 
 
Os elementos atuam de forma diferente em cada um dos luminares, sendo que nas
fases da Lua estão relacionados aos arquétipos e nosso corpo emocional e nas
questões solares - nas estações - na forma como adquirimos consciência do mundo
que nos rodeia e toda a complexidade que o envolve.
 
Quando nos conectamos com os elementos, observando seus efeitos em nossos
corpos e utilizando seus poderes específicos a nosso favor, ou seja, em prol do nosso
desenvolvimento interno, estamos adentrando à seara mágica do feminino,
despertando para um mundo rico, mágico, cheio de poder, mas que igualmente
possui suas sombras e escuridão. 
 
Quando aprendemos a lidar com nossas sombras despertamos para a luz, quando
equilibramos essas energias começamos a integrar as partes fragmentadas de nosso
Ser e assumimos o comando de nossas vidas, com amor, respeito e gratidão por tudo
que somos e por tudo que existe.



Roda do Ano- Festivais Pagãos
Para que vocês tenham uma ideia da divisão óctupla do ano, juntando os aspectos
SOL/LUA/TERRA, conforme as religiões antigas - onde o feminino e seus aspectos
mágicos  tinha seu lugar na sociedade -  deixo na próxima página, algumas tabelas
referentes as comemorações da chamada "Roda do Ano".
 
Existem divergências quanto ao uso de tabelas diferenciadas com relação aos
Hemisférios Sul e Norte,  pois as estações e as questões de luz/sombra são invertidas
de um hemisfério para o outro. 
 
Enquanto estamos entrando no Outono e no início do ano astrológico em Março no
Hemisfério Sul, ao Norte comemoram a mesma entrada do ano astrológico, mas a
estação é a Primavera. São elementos e magias diferenciadas. 
 
Alguns grupos mesmo estando no Hemisfério Sul, preferem seguir as comemorações
de acordo com as estações do Hemisfério Norte por entenderem que as energias vem
desse hemisfério, por terem sido os primeiros povos a realizarem esses rituais.
 
Outros, e partilho dessa mesma percepção, utilizam a Roda do ano de acordo com as
estações do Hemisfério Sul, pois é aqui que estamos localizados e recebemos as
influencias energéticas de acordo com nossa posição geográfica. 
 
Quando realizo uma análise astrológica um dos elementos chaves é o local, a cidade
de nascimento com suas coordenadas de latitude e longitude. Dependendo do local
que nascemos o posicionamento por casas astrológicas e a distribuição dos planetas
em nossa mandala pessoal vai mudar e com essa mudança a influência e atuação das
energias planetárias tornam-se muito diferentes. Desta forma, entendo que as
energias da Roda do Ano também são diferenciadas de acordo com nosso localização
geográfica, estando no Hemisfério Sul não faz sentido usar uma tabela com energias
que estão em acordo com o Hemisfério Norte. 
 
Entendam que essa é a minha percepção e está embasada no conhecimento
astrológico que possuo. Respeito os outros posicionamentos e acredito que cada
pessoa deve seguir aquilo que faz mais sentido para si mesma. 





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


