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H A M A D R Í A D E



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!

Hamadríade

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.



O Sagrado Feminino é o resgate à magia do Ser mulher que por muito tempo esteve
escondida, maquiada e adulterada. Trata-se de uma filosofia de vida, um olhar
diferenciado sobre quem somos, nossas potencialidade e de ocuparmos o nosso lugar
no mundo, seja ele qual for. Não há regras imutáveis e sim conhecimentos que nos
servem de guia, ferramentas que nos auxiliam a desbravar nosso próprio universo
interno, aceitando a magia que existe no Ser Mulher. 
 
É preciso entendermos que nada acontece em um passe de mágica, na utilização de
uma varinha que faz com que cada coisa esteja em seu lugar. Tudo depende do quanto
estamos dispostas a olhar para nós mesmas, com carinho, amorosidade, perdão e
discernimento, aceitando nossas falhas e “imperfeições”, entendendo que estamos aqui
neste planeta para construirmos uma consciência maior e que nos qualifique enquanto
seres humanos. Não estamos prontas ou acabadas e entender isso faz toda a
diferença, pois estamos habituadas a conviver com uma ideia de perfeição irreal, tanto
sobre nosso mundo interno quanto com relação ao corpo físico e tudo mais que
implique nos múltiplos papéis que nós mulheres desempenhamos em família, em
sociedade e no mundo profissional. 
 
A observação atenta de si, de seus ciclos, o funcionamento do seu corpo e psique como
um todo é que vai nos aproximar do sagrado que nos habita e vai nos qualificar
enquanto mulheres a interagir de forma mais profunda, intensa e amorosa com tudo e
todos que nos rodeiam, mas sobretudo, qualificar a relação que estabelecemos com
nós mesmas.
 
Quando a mulher se volta para dentro e encontra o sentido de seus ciclos internos

a sua espiritualidade começa a desabrochar. Quando começa a ouvir seu corpo,
sintonizando com seu útero (físico ou etérico), descobre em si mesma, um poder

criativo e criador que jamais pensou que tivesse.
 
 
 

Sagrado Feminino e suas origens



A Religiosidade da Nova Era, 

o retorno da Grande Mãe.
A partir dos anos 1970, com o advento do movimento hippie e da liberação sexual,
tem-se o retorno à religiosidade feminina, ao culto da grande Mãe. Tratamos esse
movimento como um “retorno” porque busca nas religiosidades remotas e muito
antigas, os fundamentos para essa nova/velha religiosidade.
 
A história do Sagrado Feminino – o resgate da magia feminina vem junto com a
religiosidade da Nova Era. Essa nova/velha religiosidade busca seus fundamentos
teóricos e práticos nas sociedades antigas, principalmente as orientais como Índia e
China. Trazem seus conceitos de corpos, chacras e energias fazendo uma releitura e
adaptando as diferentes técnicas orientais às necessidades e compreensões
ocidentais. Daí que surgem as diferentes terapias holísticas, como Reiki, Shiatsu,
Medicina Ayurveda Indiana e Medicina Tradicional Chinesa, como o uso da
acupuntura, o uso dos sons (mantras) dos cheiros (incensos, aromaterapia), os
diferentes tipos de Yoga, que são as práticas das diferentes escolas filosóficas e
espirituais da Índia.
 
Além disso, busca-se o resgate e a valorização da cultura e religiosidade dos povos
originais, os povos indígenas que ocuparam originalmente todas as Américas,
resgatando suas cosmologias e magias, como por exemplo os diferente tipos de
xamanismos, ou as comunidades andinas mais antigas ainda e de culto solar, como
dos Qeros peruanos, que vivem nos pontos mais altos dos Andes. Aqui temos o
resgate à medicina natural dessas religiosidades, que se une às medicinas orientais.
 
Junto com tudo isso vem a percepção de pertencimento a um complexo sistema, que
se desdobra em várias correntes de pensamento como os conceitos do pensamento
ecossistêmico, da ecofeminilidade ou ecofêmeas, onde - a Terra é um organismo vivo,
com recursos finitos e que precisa ser cuidada, é vista como a Grande Mãe, de muitos
nomes, como por exemplo a Pachamama andina, que nos doa a vida, nos alimenta e
nos nutre, enquanto espera pacientemente pelo retorno de suas filhas.



É nesse caldeirão, onde mistura-se às diferentes culturas nativas e orientais, que
renasce a religiosidade do feminino, e que vai buscar validação nos estudos
arqueológicos das mais diferentes comunidades matrifocais, onde o feminino era
valorizado e reverenciado como doador de vida, resgatando a autoestima e
importância do Ser Mulher. Importância essa que foi retirada pelas religiões
monoteísta, onde a mulher deixa de fazer parte da criação e torna-se a portadora do
pecado original, sendo totalmente subjugada ao poder masculino e patriarcalista. 
 
O Sagrado Feminino traz em si a semente da união desses diferentes conceitos, que
não são divergentes, muito pelo contrário, se complementam e trazem essa noção de
organização sistêmica e de conexão entre tudo que existe. 
 
A natureza com seus diferentes reinos, mineral, vegetal, animal e humano está toda
interligada, um afeta o outro e somos todos codependentes. Assim como a Mãe Terra
doa a vida e nutrição de suas entranhas, as mulheres ao despertarem para o poder
de seus úteros, gestam novos mundos, novas possibilidades de vida e de construção
planetária. 
 
O útero é considerado o segundo coração de uma mulher, é o local úmido, escuro e
oco, onde a magia da vida acontece. Também é o repositório das memórias e marcas
de todos os úteros que antecederam o nascimento de uma mulher, representando a
força e o peso dessa ancestralidade. Aprender a limpar, energizar e se conectar com
seu útero faz parte do resgate da força interior de cada mulher.
 
Ao aprender sobre seus ciclos, seu corpo, e seu útero, vai resgatando sua magia
natural e daí temos o ressurgimento da Ginecologia Natural, onde as mulheres se
preocupam em ser o mais natural possível, pois percebem-se como agente históricas,
construtoras de suas realidades e de seus mundos. 
 
São as mulheres as criadoras, as que fazem surgir de suas entranhas, assim como a
Mãe Terra, novas possibilidades. É no contato com a natureza que vai despertando e
descobrindo a mística e magia dessa natureza e quando se voltam para dentro e se
conectam com seu interno despertam a deusa que existe dentro de cada uma, não
como um chavão, mas como uma realidade palpável e real.



Despertando para o simples, para o bem viver como dizem os andinos, com mais
tempo para o que realmente importa, passamos a dar maior importância ao mundo
interno que o externo, pois finalmente compreendemos que o externo nada mais é
que um reflexo do mundo interno pessoal.
 
O resgate do Sagrado Feminino é um processo de humanização, de aceitação das
diferenças, de respeito por tudo que existe, percebendo o quanto fazemos parte de
algo muito maior que nós, mas que ao mesmo tempo que nos afeta é afetado
cotidianamente pelas nossas ações. 
 
A Mãe Terra já não suporta mais tanto descaso, os recursos naturais estão se
esgotando e se as mulheres não despertarem para seus sagrados as gerações
futuras serão seriamente comprometidas.
 
O movimento holístico trouxe de volta alguns conceitos que são muito próprios do
feminino. Dentre eles o Círculo e a Roda demonstram como todos estão conectados
com todos, e assim, a percepção de interligação entre os seres que vivem em um
mesmo planeta Mãe. Passamos a resgatar o valor da VIDA e do SER, acima do valor
do lucro e do TER, valores estes que foram criados, mantidos e propagados pelas
sociedades capitalistas e patriarcais.
 
E, como não poderia ser diferente, ressuscitar o Sagrado Feminino significa
reconectar as mulheres à natureza, ao mesmo tempo em que dá vida e ânimo aos
seres naturais. É encantar a floresta, as montanhas, o Sol, a Lua; é resgatar o poder
mágico do sangue menstrual; é aprender a trabalhar com as ervas, com a madres e
abuelas plantinhas que ao mesmo tempo que curam, contam de si. É educar o
ouvido para que se escute, de novo e mais uma vez, a voz da intuição; é deixar as
ancestrais falarem - ainda que suas falas venham repletas de dores ou murmúrios
sombrios, é preciso permitir que soltem suas dores para que recuperem o viço, a voz
e a magia do Sagrado que são e representam.
 
É papel da mulher do hoje, que vive esse retorno e recomeço de ciclo - em que a
mágica feminina submerge do útero da Grande Mãe - aprender a lidar com seu
Sagrado, construindo uma sociedade mais igualitária no mesmo momento em que
cura e se liberta das memórias e dos males da sociedade patriarcal. 



Abrindo mão dos estereótipos escravizantes e irreais de beleza, de toda ideia de
competição e divisão entre as mulheres -  que não passam de estratégias para
enfraquecer o poder e a beleza da SORORIDADE que existe entre irmãs - pode-se
finalmente compreender conscientemente que uma é parte da outra, que existimos e
somos o reflexo umas das outras em seus diferentes aspectos, sejam eles de luz ou de
sombra. 
 
Quando assumirmos finalmente, o nosso papel no mundo todo sentimento de
competitividade, de angústia e tristeza deixam de existir, pois são indicativos de que
ainda não encontramos o nosso lugar de poder e de não estarmos conectadas com
nossa verdade interna. 
 

Por onde começo? 
O caminho para o Sagrado Feminino começa pela aceitação do caráter cíclico e

oscilatório do Ser Mulher. Para isso, é necessário aprender a conhecer seus ciclos
pessoais, estabelecendo com eles uma relação amorosa de compreensão e

descobrimento de si. É justamente no trilhar deste caminho interno, que se aprende
sobre os elementos, a magia específica de cada um e suas ligações com os Luminares -

Sol e Lua. Trilhando esse caminho, vamos desabrochando e nos conectando aos
diferentes arquétipos da magia feminina.



Mulher Cíclica

 

As mulheres estão diretamente conectadas com os ritmos macro e micro cósmico. 
 
Os ciclos maiores da Grande Mãe referem-se ao desenvolvimento pelo qual todo ser
vivo passa. Nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos, sendo
esse o ciclo natural do movimento vida-morte-vida ao qual todos estamos
condicionados. 
 
O I Ching, o livro das mutações indica inicialmente: “o imutável é a mutação”, ou
seja, quando estamos estagnadas em algum desses ciclos então algo de muito
errado está acontecendo conosco. 
 
Em conjunto com esse ciclo maior que envolve tudo que é vivo, e se manifesta nos
quatro reinos conhecidos: vegetal, mineral, animal e humano, nós mulheres vivemos
outro ciclo, menor e que tem a ver com a menstruação, as fases e arquétipos da Lua.
 
Nossos ciclos entre uma menstruação e outra seguem muito de perto os ciclos
lunares (relação entre Sol e Lua) e possuem um intervalo entre 28 e 30 dias entre um
período menstrual e outro. O próprio ciclo menstrual possui quatro fases bem
definidas como: menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação e cada
uma dessas fases estão relacionadas às características do ciclo lunar. 
 
Quando estamos menstruadas podemos perceber que nossa energia está mais
voltada para dentro é o momento de se recolher, de deixar ir o que precisa, observar
os recados de nosso corpo. É um momento de limpeza e de renovação, tudo
acontece ao mesmo tempo, estamos limpando as energias que não nos servem mais
e novas ideias estão surgindo. É nesse período que podemos ter insights referentes
ao ciclo que está começando. 
 
É tempo de silenciar, de plantar nossa Lua e nos conectarmos com nossa magia. Este
período é compreendido como nossa LUA NOVA INTERNA.



O primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do ciclo interno e quando
começamos a usar a mandala do ciclo lunar externo. 

 
 
Vamos marcar em nossa mandala o primeiro dia de nossa menstruação, mas vamos
observar a fase em que a Lua externa está. Por exemplo: menstruei no dia 19 de
janeiro (estou vivendo a Lua Nova interna), e vou olhar no calendário lunar e
verificar que no dia que menstruei estávamos no segundo dia da Lua Minguante.
Então vou pegar a mandala lunar, referente a Lua Minguante, cujo elemento é a
Água (que vamos ver mais profundamente na próxima aula) e marcar nessa
mandala, no segundo dia dessa Lua: "primeiro dia da menstruação” e vou escrever
sobre como me sinto e o que aconteceu comigo neste dia, se ocorreu algum sonho
significativo, meus sentimentos, dores no corpo, etc. Além da mandala é essencial
que você tenha um caderno ou um diário de bordo (que eu chamo de luminar) para
que você possa ir fazendo registros mais completos. 
 
 
Acostumar-se aos registros diários é parte fundamental do autodesenvolvimento e
da conexão com o Sagrado Feminino. Acreditamos erroneamente que vamos lembrar
depois, mas os detalhes, as primeiras impressões que tivemos com relação a um
sonho, por exemplo, somem, desaparecem de nossa mente. 
 
Além disso, quando criamos o hábito de registrar nossos sentimentos e acompanhar
nosso ciclo interno a partir das mandalas, estamos gerando um conhecimento sobre
o funcionamento do nosso ciclo interno, pois com o decorrer do tempo podemos nos
ler e interpretar de forma mais profunda como funcionamos em determinada fase do
ciclo interno, podemos estabelecer de forma individualizada uma compreensão dos
efeitos das fases lunares externas com nosso ciclo interno e interpretamos de
maneira mais efetiva os recados de nosso corpo, que se manifestam a partir dos
sintomas, dores e doenças.



Assim que a menstruação termina entramos na fase pré-ovulatória, onde ocorre a
retomada do movimento hormonal e a preparação do corpo para a fase de ovulação,
nossa energia vai aumentando, temos mais disposição, vontade de sair, conversar
com as pessoas e colocar nossos projetos em prática, começamos um movimento
externo, aumentando diariamente nossa condição energética em todos os sentidos,
esse momento está associado a LUA CRESCENTE INTERNA. Esse processo também é
conhecido como a fase não fértil por ser a etapa estrogênica. 
 
A fase de ovulação então é o nosso período de LUA CHEIA INTERNA, nossa energia
está no auge, estamos cheias de tesão sexual, tesão pela vida, querendo fazer tudo
ao mesmo tempo, nossos projetos já possuem uma forma e começamos a colher os
frutos do movimento que começamos na fase nova, lá na nossa menstruação. Nosso
corpo está pronto para gerar e nutrir. 
 
A ovulação propriamente dita ocorre em um período de 24h à 48h, quando o óvulo é
liberado do ovário, morrendo na trompa uterina se não for fecundado. Durante essa
etapa e temperatura do corpo sobe, aumenta a libido e o desejo sexual. 
 
Passado esse pico energético nosso corpo percebe que não houve fecundação, que
já não há motivo para manter tudo que foi organizado e acumulado em nosso útero
para acolher o óvulo fecundado. Assim, nossos hormônios começam a baixar e
vamos entrando em uma fase mais introspectiva e de avaliação do caminho
percorrido durante o ciclo. Estamos então na LUA MINGUANTE INTERNA, na famosa
TPM, período pré-menstruação, quando o útero e todo nosso corpo se prepara para
expelir o endométrio e começamos a nossa fase de recolhimento.
 
Este período vai do fim da ovulação até o primeiro dia de menstruação. É uma
período de mudanças, de intensidade de descargas energéticas, que remete a
sabedoria da mulher medicina, a sábia que conhece as propriedades curativas das
ervas. Conhecida como a fase da alquimia e transformação interna. É nesse período
que ficamos mais suscetíveis as energias de nosso subconsciente, quando emoções
afloram sem que saibamos de forma consciente a sua origem.



A auto observação de si e de seu ciclo vão gerar o conhecimento necessário para
que essa fase seja de pura magia e não um incômodo. Essa fase normalmente está
associada à prática de banimento, de limpeza, mas pode ser justamente o contrário.
 
Para algumas mulheres é neste momento que sua criatividade está super aflorada e
que conseguem dar materialidade a muitos projetos que envolvem as qualidades
criativas e intuitivas, pois existe uma abertura maior para o mundo interno. 
 
Percebam que até aqui falamos apenas dos ciclos internos pessoais, sem relacionar
esses ciclos com a LUA externa. Também podemos relacionar cada fase apenas com
os elementos e teremos um quadro com as influências tanto lunares quanto
solares. TUDO AINDA DENTRO DA FASE INTERNA, sem relacionar com o externos,
apenas fazendo um reconhecimento dessas ligações.
 

Quadro de correspondência entre os elementos e o ciclo interno.

Para as mulheres que não tomam anticoncepcionais e se utilizam da “tabelinha” ou
outros métodos mais naturais, é importante acompanhar seu ciclo para saber a
data certa que está ovulando. Abaixo uma tabela com os dias aproximados do ciclo
feminino, pois cada mulher é uma realidade e possui uma dinâmica cíclica pessoal.

* considerando que o espermatozóide vive entre 3 a 5 dias no órgão feminino é preciso
ampliar o espectro de fertilidade, pois a mulher pode engravidar até cinco dias antes da
ovulação e até três dias depois.



Para as mulheres que estão na menopausa, que não menstruam por uso de
contraceptivos regulares ou as que passaram por um processo de histerectomia o
uso das mandalas lunares e da auto observação com relação aos seus sentimentos,
reações, percepções e sonhos, estará diretamente relacionada às fases da Lua
externa, começando primeiramente com a mandala da Lua Nova e do elemento
terra. 
 
Uma mulher quando deixa de menstruar, seja pelo motivo que for, não perde a sua
ciclicidade, mesmo que não tenha mais o útero físico, ela continua tendo um útero
energético e não deixa, de forma alguma, de ser uma mulher cíclica. A única
diferença é que o seus ciclos deixam de ser regidos pela oscilação hormonal interna
e passa a estar diretamente relacionada com a Lua externa, suas fases e arquétipos
que são sentidos de forma mais intensa.
 

Abaixo, um exemplo de mandala lunar:



Os Ciclos Internos x Ciclos Externos

Significado:
 
A combinação TERRA – TERRA indica que o ciclo interno e o externo estão em
comunhão. A menstruação na Lua Nova representa o momento de limpeza das
questões materiais e das energias as quais se deu “materialidade” durante todo o
ciclo - tristeza, raiva, medo, etc. A limpeza será profunda e deve-se focar na retirada
dos obstáculos que impedem a realização dos sonhos e dos projetos. Também
devemos trabalhar a relação com nosso corpo físico, verificar a qualidade de nossa
alimentação.   A limpeza sempre ocorre nos primeiros dias, depois entramos em
processo de construção do novo ciclo, onde estamos abertas e intuitivas, podendo
sentir e perceber o que vai acontecer ou o que podemos colocar em movimento
para realizarmos um determinado objetivo e projeto. Ao identificar que precisa
mudar sua alimentação esse é um ótimo período para começar. 
 
A combinação TERRA – AR indica que nosso ciclo interno está precisando arejar,
mudar a forma de pensar, retirar e limpar os pensamentos repetitivos e as crenças
que nos limitam. É muito indicado nos dias de limpeza, ou seja, nos primeiros dia da
menstruação, escrever sobre os pensamentos que gostaríamos de mudar,
entendendo que esses pensamentos na grande maioria das vezes estão cheios de
sentimentos. Como você se sente com relação a si mesma? Percebe-se como
inteligente ou limitada? Tudo é muito difícil ou fácil? Que tipo de pensamento vem
primeiro quando estás prestes a começar algo novo? Faça uma lista dos
pensamentos negativos que possui sobre si mesma, seu futuro e sua vida e escreva
ao lado a afirmação positiva que irá substituir a negativa. Nos demais dias comece a
mentalizar o que você precisa dar materialidade. Anote os sonhos noturnos, eles
podem ser indicações premonitórias do que vai acontecer ou do que você precisa
colocar em movimento e realizar.



A combinação TERRA – FOGO indica que você está menstruando na Lua Cheia e que
as suas sombras estão sendo iluminadas, estão emergindo do inconsciente e podem
ser libertas, reconhecidas e integradas. Os sonhos ficam mais vívidos, fortes e
intensos. Durante a Lua Cheia temos a maior luminosidade noturna, quando a Lua
recebe a luz Solar (que representa a nossa consciência) tornando o mundo oculto
pessoal perceptível. Nesses primeiros dias de limpeza observe e anote as sensações,
sonhos e sentimentos. Tome banho de Lua, de preferência nua ou com o mínimo de
roupa possível, peça a vovó lua que ilumine suas sombras, que você possa estar mais
integrada, mais mágica e realizada. Pinte com seu sangue, dance, deixe que o fogo
sexual preencha todas as suas células. A sua criatividade será em alta, registre todas
as ideias que vieram a sua mente. É um período muito interessante e mágico.  
 
A combinação TERRA – ÁGUA indica que você estará muito sensível, emotiva e que a
limpeza dos primeiros dias será muito intensa. Aproveite para identificar todos os
sentimentos negativos que possui sobre si mesma, pois na Lua Minguante tratamos
de tudo que queremos que mingue e que termine, identificando os padrões
emocionais repetitivos que acabam impedindo a ação. Como está a sua autoestima?
Como se sente com relação a si mesma e a mulher que és? Nos demais dias aproveite
sua sensibilidade à flor da pele para perceber as energias que a rodeia, o que vais
“sentir” sobre o próximo ciclo. Tome banhos com ervas, flores, perfume, coloque seus
pés em água corrente e deixe-se fluir exatamente como a água, contornando os
obstáculos e seguindo rumo ao mar.



Significado:
 
A combinação FOGO-TERRA indica que você está ovulando na Lua Nova, que sua
fase de expansão está sendo de materialização de seus projetos, é um momento de
intensa intuição e de muita vontade de fazer coisas diferentes. Aproveite essa fase
para colocar em movimento tudo que você quer materializar. Quais projetos estão se
realizando? O que você sentiu durante a menstruação está em conformidade com o
que está acontecendo em sua ovulação? 
 
A combinação FOGO-AR indica que sua intuição está intensificada e que tudo em sua
vida está em movimento, acontecendo. Sua libido estará igualmente nas alturas com
muita sensualidade. Aproveite para avaliar seus pensamentos e ver o quanto
mudaram desde a menstruação. Você estará muito positiva e cheia de energias.
Registre como se sente e grave esse momento em sua mente assim, sempre que se
sentir insegura ou com pouca energia, poderá se concentrar e voltar a esses
momentos, preenchendo-se novamente de tudo que precisa.
 
A combinação FOGO – FOGO indica que você está ovulando na Lua Cheia, que os
ciclos internos e externos estão em sincronia. É uma fase de comemoração,
de colheita e de fertilidade. Também traz muito movimento e uma imaginação muito
aguçada. Aproveite para imaginar e ampliar seu futuro, ampliar todas as coisas boas
que estão acontecendo, dando maior luminosidade ao melhor de si mesma.
 
A combinação FOGO-ÁGUA indica o reconhecimento de novas emoções e
sentimentos. Pode ser que você finalmente consiga resolver algumas questões
emocionais que representavam um impedimento, ou a mudança de um padrão
emocional repetitivo. É uma mescla de sentimentos e vontade, mas que trazem muita
energia criativa e sensibilidade a tudo que é belo e que leva a percepção de plenitude.
Observe sempre seus sentimentos e registre tudo.



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

Hamadríade


