
Começamos um novo ano social sob a 
influência da primeira Lunação e sua Ma-
triarca, “aquela que ensina a verdade e 
fala com todos os seres”. 2020 inicia seu 
giro ao redor do Sol sob as bênçãos da 
Lua Nova no signo de Capricórnio, quando 
a Lua está em seu signo de declínio, junta-
mente com um eclipse solar que não foi 
visível no Brasil, para logo em seguida, na 
Lua Cheia que entra dia 10, adquirir nova-
mente todo seu esplendor e recomeçar o 
ciclo lunar. A fase Cheia traz consigo um 
eclipse lunar penumbral, quando a Terra 
projeta sua sombra na Lua, mas de ma-
neira quase imperceptível. Durante esse 
período os conflitos existentes entre os 
sentimentos e a razão, entre o inconsci-
ente e o consciente tornam-se visíveis, 
momento em que algumas pessoas ficam 
mais suscetíveis a mudanças de humores 
e a algum tipo de descontrole emocional, 
principalmente quando razão e emoção 
estão vibrando em desarmonia entre si. É 
muito importante observar os sentimen-
tos e emoções que emergem durante a 
Lua Cheia, para que assim se possa inte-
grar esses aspectos de nós mesmos de 
forma mais harmônica e com mais cons-
ciência. Além disso, a Lua estará em opo-
sição ao Sol (como sempre acontece nes-
sa fase) e a conjunção Saturno/Plutão, ou 
seja, nesse período será possível perce-
ber os sentimentos que nos impedem de 
realizar de forma consciente as mudan-
ças e transformações que precisamos e 
até mesmo almejamos para que possa-
mos realizar sonhos e metas. Todas es-
sas energias trarão muita pressão que 
tanto serão sentidas interna e externa-

mente. A Matriarca desse ciclo lunar nos 
traz à consciência de pertencimento ao 
mundo e de compartilhamento desta jor-
nada com tudo que existe em nosso pla-
neta e no cosmos. Ela é a guardiã do tem-
po, dos ciclos e das estações e nos ensina 
a encontrarmos o nosso próprio ritmo 
entendendo que estes são individuais ain-
da que existam dentro de um coletivo. 
Respeitar a nós mesmos e a tudo que nos 
cerca, ajudando a preservar e cuidar de 
tudo que a mãe Terra nos fornece e de 
seus inúmeros habitantes, como as plan-
tas e os animais por exemplo. Nada existe 
para nos servir, somos parte de tudo, e 
como parte afetamos e somos afetados 
por todos os desequilíbrios que causamos 
aos ciclos naturais de vida-morte-vida. A 
cor dessa lunação é a Laranja e represen-
ta a eterna chama do amor existente em 
tudo que vive. Portanto, nesta Lua Cheia o 
propósito, além do que fora exposto, é 
ativar e ampliar a conexão com as forças e 
ciclos naturais, e com nossas realidades 
espirituais internas e externas para que 
possamos identificar as mudanças ne-
cessárias em nossa maneira de agir, pen-
sar, sentir e interagir com todos os habi-
tantes de nosso planeta. Já a Lua Nova 
entra no dia 24, em uma conjunção entre 
Sol, Mercúrio e Lua no signo de Aquário 
acompanhada por um alinhamento entre 
os planetas Júpiter, Saturno e Plutão no 
signo de Capricórnio, reforçando e expan-
dindo as energias de transformação e de 
transmutação, melhorando a comunica-
ção entre as pessoas e as nações, ao 
mesmo tempo em que evidencia as dife-
renças e os conflitos existentes.  
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No dia 20 o Sol entra na constelação de Aquário. este signo é regido pelo elemento Ar e 
representa a mente intuitiva e conectada com as energias da Nova Era. As pessoas nas-
cidas no signo de Aquário estão muito preocupada com a fraternidade, o humanitarismo 
e os problemas sociais. regido por Urano e corregido por Saturno podemos encontrar 
dois tipos de aquarianos (as) bem definidos. As primeiras estão vinculadas às novas 
tecnologias, rodeadas de amigos e possuem uma mente refinada, clara, racional e mui-
to intuitiva. Apreciam a liberdade, não tolhem ninguém e não admitem serem tolhido. 
São sinceras e seus sentimentos beiram o altruísmo. Por outro lado, os tipos saturni-
nos estão vinculados aos costumes, gostam de seguir regras e buscam alcançar seus 
objetivos com paciência e muita determinação. Ambos precisam dos amigos e de esta-
rem em contato com outras pessoas constantemente. Podem ser teimosos e excêntri-
cos, mudam de ideia constantemente e possuem ideais nada convencionais.  
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Comemoramos o ano novo, a virada de 2019 para 2020. 
Momento de recomeços, de novos planos e de analisar 
o que se conseguiu ou não em relação aos planejamen-
tos anteriores.  Vivemos no ocidente sob a regência do 
calendário solar gregoriano desenvolvido pelos roma-
nos, onde misturam-se feriados de cunho religioso 
com feriados históricos e políticos. Marca uma volta 
completa da Terra ao redor do Sol, a partir de uma de-
terminada perspectiva. Mas, essa não é a única manei-
ra de contarmos a passagem do tempo, pois outras ci-
vilizações e religiões possuem seus próprios calendá-
rios e são regidos socialmente por outros tempos.  

Desta forma não se perde a sincronia nem com o ciclo 
solar, nem com o lunar. Atualmente a China moderna 
utiliza-se do calendário gregoriano, mas internamente 
e nas comunidades mais afastadas do grande centro o 
calendário lunissolar é sua única medida de tempo. Seu 
novo ano será celebrado no dia 25 de janeiro. Conforme 
sua cultura cada ano recebe o nome de um dos 12 ani-
mais do horóscopo chinês e característica de um dos 
seus elementos. Este próximo ano será do Rato de Me-
tal. A comemoração do ano novo chinês também é co-
nhecida como Festival da Primavera dura uma semana 
e remonta à antiguidade. 
 
Na Índia, por sua vez, há diferentes datas para celebra-
ção do novo ano. Os hindus de diferentes partes do país 
celebram o ano novo com base em seus próprios ca-
lendários — que podem seguir os ciclos solar, lunar ou 
ambos. O ano novo Tamil, que é comemorado principal-
mente no estado indiano de Tamil Nadu, no sul da Índia, 
geralmente cai no dia 14 de abril. E geralmente é perto 
ou na mesma data do ano novo bengalês, birmanês e 
cingalês.  calendário Tamil mais comum compreende 
ciclos de 60 anos. Em vez de números como 2020 ou 
2019, todos os anos recebem nomes, e o próximo se 
chamará Saavari. 
 
O calendário islâmico é Lunar e se inicia a partir da fuga 
de Muhamed - Maomé - de Meca para Medina, a Hégira 
como é chamado. As comemorações de seu novo ano 
caem sempre em datas diferente e são precedidas por 
uma série de rituais, conhecidas como Ramadã. 
 
Pelo calendário lunissolar judaico, estamos no ano 

5780 e seu ano novo é celebrado no fim de setembro, 
durante o chamado mês de Tishrei. Existem mais três 
calendários além deste, incluindo um dedicado às ár-
vores. O de Tishrei se refere ao aniversário da criação 
do universo. 
 
E ainda existem outros e outros, pois essas contagens 
do tempo são construções históricas, sociais e cultu-
rais, convenções que de alguma forma nos servem de 
marco para os térmicos e inícios, quando podemos pa-
rar e avaliar os resultados de nossas ações e desta 
forma nos planejarmos para o tempo futuro. 
 
Porém, há uma outra forma de olhar para esse tempo, 
que também é relativa, mas que rege o tempo interno, o 
tempo dos esotéricos ocultistas e que se baseia na as-
trologia e na passagem do Sol pelos signos de acordo 
com a regência desses signos em nosso corpo. Assim, 
quando o Sol entre no Signo de Áries, quando ocorre o 
equinócio de outono para o hemisfério sul e da prima-
vera para o hemisfério norte, começa o ano novo as-
trológico. Áries rege nossa cabeça e essa viagem solar 
termina no signo de Peixes, regente de nossos pés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Ano astrológico possui um regente e neste o astro 
rei, o Sol, irá governar trazendo muita consciência e até 
mesmo a exigindo, tanto na tomada de ações externas 
quanto nas questões internas. Será um ano de realiza-
ções, mas também de mudanças e transformações 
uma vez que Júpiter, o planeta do darma, estará até 
dezembro de 2020 no signo de Capricórnio e irá somar 
as suas forças e sua capacidade de expansão a conjun-
ção Saturno/Plutão. então, podemos esperar muitas 
mudanças de comando mundial e nacional, muitas 
transformações e até mesmo mais guerras. Será um 
ano de tomada de posição em todos os sentidos, mas 
sobre isso, falaremos mais adiante. Celebre muito, co-
memore todos os ciclos, com seus términos e começos 
pois eles acontecem a cada dia e hora, lembrando 
sempre que a chave de toda a mudança real está den-
tro de cada um de nós. Feliz novos ciclos.  

Os diferentes tempos do Tempo 

Os chineses, por exemplo, possuem um 
calendário lunissolar, ou seja, levam em 
consideração os ciclos da Lua e do Sol. Cada ano 
possui doze lunações acarretando em um total de 
354 dias. Para não se perder a sincronia com o 
ciclo solar (de 365,25 dias), é acrescentado um 
mês aproximadamente a cada três anos 
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A obsidiana é um cristal vulcânico, lapidado em forma 

de ovo, mais conhecido como Yone Eggs. Também são 

feitos ovos de cristais de quartzo rosa, branco e de ou-

tras pedras. São muito utilizados no pompoarismo pa-

ra fortalecimento do assoalho pélvico e da musculatu-

ra vaginal, mas são também indicados para limpezas 

uterinas. 

O ovo de obsidiana é extremamente poderoso e pode 

trazer experiências emocionais fortes. por ser uma 

pedra vulcânica ela faz emergir sentimentos/emoções 

antigas, das quais não temos consciência alguma, na 

maioria das vezes. 

O vulcão é um antigo símbolo da criação, pois sua 

erupção representa os quatro elementos em intera-

ção: Terra e Fogo se misturam para criar a lava, que é 

líquida (Água), e a fumaça (Ar) sobe da cratera. Quando 

a lava entra em contato com a água, cria solo novo ao 

se esfriar e estende a massa de terra para dentro do 

mar.  

Assim, podemos percebê-la como uma poderosa ge-

ma de transformação com muitos poderes mágicos, 

atuando no karma ancestral e nas questões subcons-

cientes, trazendo à luz o que está lá dentro escondido, 

ou seja, Ilumina o interior do nosso ser, trazendo clari-

dade mental e possibilitando o contacto com a nossa 

sombra.  

Mostra a verdade e nos ensina o caminho para conhe-

cer quem realmente somos. Sua utilização é muito rica 

e complexa. A própria geometria do ovo é favorável a 

todo o processo de transformação gerado pelo cristal, 

pois estamos perante uma forma que amplifica as 

energias. 

Esta limpeza deve ser realizada por aquelas mulheres 

que intuírem sua realização e mesmo assim, deve ser 

feita por último, depois de ter experimentado as outras 

técnicas e ter adquirido um maior conhecimento sobre 

si mesmas. Algumas mulheres não apresentam gran-

des expurgos ou catarses quando utilizam o ovo de 

obsidiana na limpeza, outras sentem mais e os sinto-

mas, assim como nas demais limpezas, levaram até 

três dias para passar. Fazendo dentro de um ciclo de 

limpezas, normalmente é muito tranquila e de grande 

libertação de emoções negativas.  

Como fazer: Normalmente os Yoni Eggs apresentam 

três tamanhos diferentes, sendo o pequeno indicado 

para mulheres que praticam pompoarismo e que já 

tenham um controle maior sobre sua musculatura va-

ginal e assoalho pélvico, e o médio e o grande indicado 

para mulheres que estejam começando. Na limpeza uteri-

na especificamente, escolha entre o médio e o grande, e 

além dele, será preciso um cristal de quartzo para auxiliar 

no equilíbrio das energias, diminuindo qualquer possibili-

dade de catarses. Este cristal não precisa ter a forma de 

ovo, pode ser de qualquer tamanho ou formato. 

Depois de fazer as devidas limpezas e programações no 

Ovo de Obsidiana e no cristal de quartzo, conforme consta 

nas “Pitadas de Magia”, introduza o ovo em seu canal vagi-

nal, sendo interessante lubrificá-lo com óleo de coco 

prensado a frio, e coloque-se em posição de meditação, 

sentada confortavelmente, durante 15 minutos. Segure em 

suas mãos o cristal de quartzo que serve como equilibra-

dor das energias. 

Concentre-se em seu útero, medite e observe o que está 

sendo movido, que sentimentos e pensamentos vem a 

mente. Respire profundamente, entendendo que assim 

como as demais limpezas trata-se de um ritual. Pode colo-

car incensos, músicas de relaxamento e procure silenciar 

sua mente, deixando que a obsidiana faça seu trabalho. Ao 

sentir dificuldade em relaxar concentre-se na respiração, 

tornando-a longa, contínua e suave. 

Recomenda-se que durante o processo de limpeza fique 

sentada, por se tratar de uma pedra vulcânica, em que a 

tendência da energia é mover-se para cima até o centro da 

cabeça, descendo novamente até o útero. São as lavas vul-

cânicas subindo e descendo, limpando e recompondo tudo 

que está escuro, tudo que precisa de calor e de luz. Quando 

estamos deitadas esse movimento fica mais difícil de ser 

realizado. 

Como em todas as técnicas, anote tudo, todas as sensa-

ções, sonhos, percepções e sentimentos. 

Indicações: Fazer durante 7 dias consecutivos, de prefe-

rência a noite e antes de dormir. 

Quem não pode fazer: 

 Grávidas - em qualquer período da gestação 

  Mulheres com feridas abertas na vagina; 

 Durante o período menstrual. 

 

 

Dicas de Ginecologia natural: Ovo de Obsidiana negra  
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O que eu faço depois de uma Constelação? 

Sempre oriento para não gerar expectativas miracu-

losas! 

Para não colocar todas as esperanças de que tudo se 

resolverá de forma mágica. 

Sim, sabemos que ela age tanto para as gerações 

passadas como para as futuras. Que muitas coisas 

passamos a fazer automaticamente diferentes. Sim! 

Tem pode ter essa ação. Mas muitas vezes não é co-

mo nós queremos, é do jeito que precisa ser. Do jeito 

que o nosso sistema sabe lidar! 

Porém existe algo que precisa ser FEITO depois da 

constelação. 

Sugiro sempre para não tomar decisões drásticas 

assim que terminar a sessão. Mas que reflita, deixe 

agir no coração, e depois faça a tarefa de casa. 

E o que são as tarefas de casa? 

Vou dar alguns exemplos: 

Se na sua Constelação, você identificou que está in-

fringindo a hierarquia, se metendo no casamento dos 

seus pais e por isso não consegue ter um relaciona-

mento amoroso, você precisa tomar a atitude de se 

afastar e não interferir mais! 

Se você percebeu que age como o “filhinho da ma-

mãe” e isso influencia grandemente o seu relacio-

nando com a sua esposa, ou que não consegue se re-

lacionar com ninguém, você precisa começar a tomar 

o seu pai grandemente, além de tomar a mãe como 

mãe e ir para a dia vida! 

Identificou o padrão de fracassos financeiros e sua 

lealdade, o que precisa fazer?  

Estudar educação financeira, fazer um planejamento e 
seguir a risca, etc. 

 
Enfim, é preciso que faça diferente para colher resultados 
diferentes! 

 
A constelação não é um passe de mágica, mas uma abor-
dagem maravilhosa, para nos reconectarmos com as 
nossas raízes, para acharmos o nosso devido lugar na 
nossa família e VIVERMOS constantemente fazendo dife-
rente! 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Constela-

ção Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias breves 

Professora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endereço:  

Rua Higino Tartarotti, 445 – Esplanada,  Caxias do Sul 

Contatos: 47 99902 5627—  54 98133 2998 

Facebook:/constelacaocaxiasdosul 

Instagram: @constelacaocaxiasdosul 

Uma pitada de magia.... 
Como limpar e programar os cristais e ovo de obsidiana. 

Limpeza: Todas as pedras e os diferentes cristais guardam informações dos locais por onde passaram, absorven-

do constantemente energias que estão ao seu redor e que são consoantes com suas próprias naturezas. A limpeza 

dessas energias pode ser feitas de várias maneiras: 

1. Lavar em água corrente: lave a pedra em água corrente e vai dando comando enquanto limpa com a mão - que 

sejam retiradas dessa pedra tudo que não pertença a luz, tudo que ela tenha atraído ou para o que tenha sido pro-

gramada, deixando-a completamente limpa, mantendo apenas a sua energia original. 

2. Deixar de molho em uma solução de água com sal, ou água do mar: deixa-se por 24 horas as pedras imersas 

nessa solução ou água marinha, pode-se colocar para pegar sol ou energia lunar, conforme a intuição. Depois 

desse período de tempo, lave em água corrente e dê os mesmos comandos. 

Programação: A técnica de programação é muito simples. Pegue o cristal ou pedra, coloque entre as mãos perto 

do centro/chacra cardíaco e diga a ela o que quer que ela faça. Converse com ela e a programe para fazer o que 

você quer.  

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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O Tethahealing é uma técnica de cura energética daquilo que te impede de ser feliz e de realizar os seus 
sonhos. No Tethahealing, trazemos direto da Fonte Criadora sentimentos e padrões que o nosso incons-
ciente ainda desconhece. Isso é o que chamamos download. É como instalar e atualizar um novo progra-
ma para interpretar e conhecer os padrões que nos movimentam em direção ao bem maior. 

Eu te convido a fazer um exercício. Quer curar o coração? Faça uma carta de perdão! 

Escreva a carta para alguém que te magoou ou te fez sofrer. Se for possível comprometa-se a verdadei-
ramente perdoar e depois a queime, deixando o passado no passado. 

Fazendo isso te convido a abrir o seu campo energético para receber o seguinte download: Eu tenho inti-
midade com o meu coração. Experimente este sentimento. 

Lembre-se: Você é Amor e inicie o ano de 2020 na energia do amor incondicional. 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  

Sou Denisse Medeiros, Terapeuta Holística em 

Sincronicidade, criadora e facilitadora do cur-

so/vivência Mulher Erveira, que acontece presen-

cialmente em Novo Hamburgo. Para ficar por den-

tro da agenda siga nas redes sociais ou entre em 

contato. 

Whatsapp: (51) 99346-4109 ; 

E-mail: mulhererveira@gmail.com;  

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira;  

Site: www.mulhererveira.com.br 
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Magia luminar 
Desperte para o Sagrado Feminino que existe em você e eleve sua Autoestima, Livrando-se do Medo, da Culpa e dos 

Bloqueios que a impedem de Ser Plena e  Realizada,  liberando a Mulher de Poder que Você Nasceu para Ser.  O cur-

so Magia Luminar traz as ferramentas necessárias para você liberar seu poder pessoal e ter autonomia sob seu 

corpo e seus ciclos utilizando a Ginecologia Natural. 

O QUE VOCÊ VAI APRENDER NESSE CURSO? 

* O Sagrado Feminino nos diferentes tempos         * O simbolismo da Teia e do Tear 

* A Mulher Luminar e os 4 elementos    * As fases da Mulher/Lua 

* Como montar e ativar seu altar pessoal - ponto de força e poder 

* Como usar a Mandala Lunar e o Diário de Bordo Luminar      * Rituais e Práticas Lunares 

* Três práticas para cada fase da Lua - Nova, Crescente, Cheia e Minguante 

* A importância de solarizar os corpos, com 4 práticas/rituais solares 

* Rituais de sangue para todas as mulheres, com instruções para as mulheres que não menstruam mais 

* Como plantar sua Lua 

* Outros rituais com sangue menstrual: ativando a visão interna, fazendo arte com seu sangue, deixando seu sangue 

fluir e muito mais      *  A importância das limpezas uterinas   

* Diferentes técnicas de limpezas uterinas: CHÁS - VAPORIZAÇÃO COM CHÁS E COM A MOXA - ÓVULO DE BABOSA - 

OB DE ALHO - OVO DE OBSIDIANA 

* Jardim da Deusa - As ervas do feminino e as limpezas uterinas 

* A utilização da aromaterapia e geoterapia na Ginecologia e Cosmetologia Natural. 

Inscrições abertas — SAIBA MAIS 

Lançamentos 
Curso completo de Tarô 

Conheça as 78 cartas do Tarô e aprenda como fazer 

uma leitura completa. 

O que você irá aprender? 

* Origem do Tarô 

* O significado dos Arcanos Maiores - Uma aula por 

Arcano 

* As cartas da Realeza -simbologia e significado  

* Os 40 Arcanos menores - Simbologia e significado 

* 10 maneiras de realizar a Leitura dos Arcanos 

* Mandala astrológica e o Tarô 

Bônus: 

Como calcular seu Arcano de Nascimento 

Como calcular se Arcano anual 

Curso Introdutório de Astrologia 
Conheça como funciona a Mandala astrológica e como 

interpretar uma Carta Natal 

O que você irá aprender? 

* O significado de cada planeta e seus ciclos 

* O significado de cada signo e seus regentes 

* Como funcionam as casas astrológicas 

* O que são os aspectos planetários - trígonos, oposi-

ções, conjunções e séxtil 

* Como juntar todos esses elementos na interpretação 

* Signo de fundo da mandala astrológica 

Bônus: 

* Outros elementos como Lua Negra, Quíron, Roda da 

Fortuna e Nodos Lunares - significado e interpretação 

As vagas serão limitadas - Faça agora mesmo sua reserva!  CLIQUE AQUI 

https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso
https://www.hamadriade.com.br/formulario-cursos
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Serviços Hamadríade 

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 

completa e que possibilita um salto quântico no caminho 

para o autoconhecimento.  

Valor: R$ 150,00  

 

Análise de Revolução Solar  
 
É a indicação das energias que estarão em evidência 

durante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversá-

rio a outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão 

durante esse ano.  

Valor: R$ 150,00 

 

 

Você pode fazer uma leitura completa, com 

previsão para um ano, mês a mês, ou  por seto-

res de sua vida - Mandala Astrológica - e ainda 

poder fazer até 5 perguntas objetivas.  

Valor: R$135,00 

 

Ou 

 

Você pode fazer uma leitura direcionada para 

aquilo que você precisa resolver, com limite de 

10 perguntas objetivas. 

Valor: R$90,00 

 

Análises Astrológicas 

Tarô   



Numerologia e Tarô  

O Número 7 -  O Carro  — A Tecelã 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

PodCast—Soundcload 

SAGRADO FEMININO 
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O número sete confere a pessoa 
que o tiver sonhos notáveis, pos-
suem um profundo interesse por 
mistérios esotéricos, mitologia e 
tudo que é oculto. É comum serem 
intuitivas e possuírem clarividên-
cia, bem como certo magnetismo 
calmante e quieto, que possui 
grande influência sobre as demais 
pessoas, basta a sua presença 
para que as outras pessoas se 
sintam mais calmas. Esse número 
vibra com o planeta Netuno, re-
presentando espiritualidade, sim-
patia e mistério. Está relacionado 
a cura e os sonhos que se reali-
zam. 
o Arcano 7 - O Carro indica novos 
começos iminentes, indicando 
sempre uma nova fase da vida que 
pode estar relacionado a qualquer 
setor, como relacionamento, situ-

ação de vida, trabalho, etc. Tudo 
requer exame e preparo meti-
culosos, mas uma vez concluí-
dos os preparativos e novo iní-
cio inevitavelmente acontece 
trazendo inspirações e ideias 
que se expandem e a confiança 
em seus poderes e percepções 
crescem.  
A Tecelã representa a sétima 
sabedoria da Deusa e já foi cha-
mada de feiticeira, encantadora 
e Bruxa.  Seus dois símbolos 
são a Teia e a Máscara. A Tecelã 
é a confidente dos processos 
terapêuticos, a mestra dos so-
nhos e suas interpretações, a 
leitora de Tarô, a Rainha Ciga-
na. Ela é mediadora ou parteira, 
que vê além do que aparenta-
mos ser. 

Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora  e facilitadora da   

HAMADRÍADE—caminho para o interno. 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, áudios e vídeos. 

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

