
  

 

Entramos o mês sob as bênçãos da má-
gica Lua Azul do dia 31. Essas energias 
possibilitam o encontro com a ancestra-
lidade e por ser no “dia das bruxas” po-
de-se sintonizar com as mulheres de 
poder, as curandeiras, raizeiras, ervei-
ras, parteiras, benzedeiras, as mulheres 
sábias de seu tempo e que curavam e 
cuidavam de sua comunidade utilizando 
o poder das ervas e a magia natural. A 
Lua Azul entrou no signo de Touro - re-
gido pelo planeta Vênus, exaltando a fe-
minilidade e o poder de nutrir, cuidar e 
fazer germinar -, em oposição ao Sol em 
Escorpião, que ilumina o oculto - trazen-
do luz ao que está escondido.  
No dia 11 temos a entrada da Lua Min-
guante no signo de Leão. Nesta Lua po-
de-se trabalhar as questões egóicas, 
observar aspectos da personalidade que 
geram dificuldades nos relacionamentos 
e que criam sentimentos de separativi-
dade ou exclusão. Estes aspectos nada 
tem a ver com a realidade. É interessan-
te perceber que na grande maioria das 
vezes as pessoas nos tratam como elas 
são e não como somos. Cada um dá o 
que tem. Essa fase traz à tona questões 
do subconsciente, sentimentos e sensa-
ções que emergem para serem reconhe-
cidos e integrados de forma saudável e 
consciente. Aproveite para perceber on-
de você está criando dificuldades em 
seus relacionamentos e de que forma 
você pode ser melhor para os outros e 
para si mesmo(a).  
No dia 15, a Lua Nova entra no signo de 
Escorpião. Tudo que foi percebido e 
identificado na Lua Minguante pode ser 
olhado com maior profundidade e trans-
formado. Escorpião rege o oculto, as 
águas podres e estanques, onde ele-
mentos morrem e dão origem a outros 
ao mesmo tempo. Como essa fase traz 
energias de final e início de ciclo, sendo 
a Lua da Bruxa e da possibilidade de 
transformação e transmutação, aprovei-
te para dar continuidade as suas obser-
vações, para tirar de “dentro” tudo que 
não serve e que representa um impediti-
vo à realização dos seus sonhos e proje-
tos. Nossas sombras precisam ser reco-
nhecidas e integradas e essa é uma Lua 
onde pode-se trabalhar essas questões 
com muito mais profundidade e resulta-

dos. Aproveite. 
Mudando as energias, vamos sair da 
Cruz Fixa e entrar na Cruz Mutável no 
dia 22 com a entrada da Lua Crescente 
no signo de Peixes. Nesta Lua pode-se 
perceber um aumento na sensibilidade e 
até mesmo na mediunidade e ambas po-
derão ser avaliadas mais racionalmente. 
Peixes é o signo  do inconsciente coleti-
vo, é representado pelas águas do mar. 
Já a fase Crescente é da racionalidade, 
cujo elemento é o ar. Assim, podemos 
perceber aspectos do inconsciente aflo-
rando e dar a eles um sentido mais prá-
tico. 
Já no dia 30 teremos a entrada da Lua 

Cheia no signo de Gêmeos e junto dela 
um Eclipse Lunar Penumbral. O Sol já 
vai estar em Sagitário, ampliando a nos-
sa visão na busca de sentido e significa-
do para nossa existência, enquanto a Lua 
evidencia os aspectos dissonantes e an-
tagônicos da natureza interna e do corpo 
emocional. Com o Eclipse Lunar na es-
trada dessa Lua a sombra da Terra é 
projetada sobre o corpo Lunar e pode-
mos sentir em nossas emoções as difi-
culdades que temos ao lidar com nossas 
sombras  e na materialização de nossos 
projetos e ambições sejam elas físicas, 
filosóficas ou espirituais. Para saber 
mais sobre o Eclipse, veja o vídeo refe-
rente as Luas de Novembro em nosso 
cana do Youtube e o artigo deste infor-
mativo.  
O propósito desta Lua Cheia é definir e 
fortalecer os verdadeiros objetivos, as-
sumindo o compromisso de cuidar de 
nosso equilíbrio em todos os setores. É 
muito importante reforçar a tenacidade e 
a perseverança na realização de metas, 
intuindo caminhos e possibilidades.  

As Luas do mês de  Novembro/2020 
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Como em todo eclipse lunar a sombra da Terra é pro-
jetada sobre Lua, devido ao alinhamento que ocorre 
entre o Sol, Terra e Lua. A Terra fica no meio do cami-
nho, bloqueando a luz solar na direção da Lua e pro-
jetando sua sombra.  
Este momento é de introspecção e de tentarmos per-
ceber as dificuldades que possuímos e que surgem 
quando tentamos materializar nossos sonhos e pro-
jetos. Isso vai ficar ao alcance da nossa consciência 
assim que o eclipse acabar. Aproveite! 
 
Marte está em Áries na 5ª casa deste eclipse, mos-
trando uma certa urgência na necessidade de troca e 

de contato com o outro, de se divertir e romper com 
os afastamentos provocados pelo Covid 19.  
O trio do momento, que rege todas as mudanças pla-
netárias pelas quais estamos passando, Júpiter, Sa-
turno e Plutão continuam em Capricórnio e em senti-
do direto, ou seja, estão progredindo dentro desse 
signo, dando continuidade ao processo de transfor-
mação e expansão da balança cármica.  
 
Existe uma sensação de fragilidade física, uma desvi-
talização do corpo físico e até mesmo um sentimento 
de morte. A percepção da polarização entre a ordem 

e o caos, e entre aquilo que é estruturado a necessi-
dade de cada indivíduo.  
O Sol em Sagitário busca alcançar seus objetivos tri-
lhando caminhos mais filosóficos, tentando identificar 
o significado e sentido de sua existência a partir do 
conhecimento, da experiência e vivência com pessoas 
de culturas diferentes que possam ampliar sua visão 
de mundo. A Lua em Gêmeos racionaliza o emocional, 
buscando uma explicação lógica ao seus sentimentos 
e sensações.  
Um eclipse nesse raio pode turvar os pensamentos 
geminianos ao mesmo tempo que evidencia a falta de 
finalidade e sentido na realização das atividades diá-

rias, inclusive a falta de sonhos, de projetos e metas 
que atinge um grande número de pessoas. 
Este é um momento para pensarmos sobre o signifi-
cado que damos a nossas vidas e do quanto estamos 
nos empenhando para concretizar nossos sonhos e 
projetos e até mesmo se eles existem. O que te faz 
vibrar? O que te preenche de vida e de vontade de ser 
e fazer mais e melhor?   
Este eclipse é penumbral, significando que apenas 
uma penumbra da sombra da Terra será realmente 
projetada sobre a Lua. Será visível no Brasil a partir 
das 17h dependendo da região.  

Eclipse Lunar Penumbral — 30/11 
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Dicas Ginecologia Natural: Óleo de Ervas   

Esta medicina é uma maneira muito simples e eficaz 

de extrair óleos e propriedades das ervas, asseme-

lhando-se ao método de infusão a frio. Em vez de 

mergulharmos a erva em água, nós a mergulhamos 

em óleo. 

Os óleos mais indicados são vegetais como o azeite, 

girassol ou de amêndoas, mas qualquer óleo vegetal 

prensado a frio pode ser utilizado. Não indico usar 

os óleos minerais.  

Para fazer os óleos dê preferência às ervas secas, 

pois como já mencionamos anteriormente as ervas 

frescas possuem uma maior quantidade de água e 

podem diminuir a validade de seu óleo. De qualquer 

forma podem ser utilizadas tranquilamente, só é ne-

cessário ficar atenta a sua validade.  

Modo de preparar: 

Pegue a erva seca ou corte em pedaços a erva fres-

ca, cobrindo-as com óleo e despeje num recipiente 

de vidro, pode ser transparente ou âmbar.  Guarde-o 

em um local arejado de 15 a 30 dias, dependendo do 

preparado, para que o óleo extraia as propriedades 

da erva. 

Ao término desse período, seu óleo está pronto para 

ser utilizado. 

Você pode filtrar o líquido e guardá-lo em outro reci-

piente ou deixá-lo no mesmo, junto com as ervas.  

Esses óleos são excelentes para massagear o ven-

tre, estimulando a ovulação ou aliviando cólicas 

menstruais, dependendo das ervas utilizadas.  

Podem ser utilizados no corpo inteiro em massagens 

relaxantes ou como forma de proteger, limpar e 

energizar o corpo físico e energético. Assim como, 

seu uso medicinal também é indicado para tratar do-

enças de pele, inflamações ou alergias. 

Os óleos mais recomendados são: 

*Óleo de amêndoas - o meu preferido 

*Óleo de girassol prensado a frio 

*Óleo de semente de uva 

Para cólicas você pode usar ervas que aqueçam o úte-

ro como: 

 Camomila,  

 Sálvia  

 Artemísia Vulgaris.  

 

Escolha uma dessas ervas para preparar seu óleo e o 

utilize para massagear o ventre sempre que sentir có-

licas ou desconfortos.  



  

 

Constelação Sistêmica Familiar   
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Constelação familiar não tem nada a ver com religião 
nem zodíaco. É uma terapia breve, na maioria das ve-
zes, só precisa de uma sessão. Essa terapia foi desen-
volvida pelo alemão Bert Hellinger e é utilizada em vá-
rias partes do mundo. 

Na SAÚDE, a constelação familiar é uma prática alter-
nativa incluída no SUS pelo Ministério da Saúde; 

No JUDICIÁRIO, é utilizada como uma ferramenta na 
mediação de conflitos reconhecida pelo Conselho Naci-
onal de Justiça; 

Na EDUCAÇÃO, é utilizada para melhorar na aprendiza-
gem dos alunos e auxilia na intervenção psicopedagó-
gica. 

Nas EMPRESAS, é utilizada para revelar como lança-
mentos de produtos serão recebidos pelo mercado, 
pode ajudar a selecionar funcionários que tenham mais 
a ver com o perfil da empresa, etc. 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL, o conhecimento da filo-
sofia sistêmica pode transformar vidas, porque as leis 
sistêmicas norteiam a nossa vida. Se entendermos co-
mo elas atuam, poderemos escolher pelo sucesso na 
vida. 

A constelação familiar, identifica problemas ocultos 
que causam doenças, conflitos familiares e que estão 
impedindo o sucesso na vida profissional, nos relacio-
namentos de parceiros e no relacionamento entre pais 
e filhos. 

A CONSTELAÇÃO FAMILIAR gera um movimento inter-
no na pessoa, algo dentro dela se transforma. A pessoa 
muda o olhar em relação ao outro e ao grupo que per-
tence. 

Realizo ela no formato INDIVIDUAL, utilizando de bone-

cos e pode ser feita presencialmente em Caxias do Sul 
ou em plataforma de atendimento online. 

As soluções para o desequilíbrio são baseadas nas leis 
que regem o sistema familiar que são: LEI DO PERTEN-
CIMENTO, LEI DO EQUILÍBRIO E LEI DA ORDEM. 

Entender essas leis e colocá-las em prática é trilhar no 
caminho do sucesso! 

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 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 
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 Holísti-

cos e, com formação em Ginecologia Natural, o que 

inclui conhecer a mística das ervas e as medicinas an-

cestrais 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 estare-

mos atendendo com preço promocional/social de R$ 

60,00. Caso tenha alguma dúvida sobre o funcionamen-

to dos atendimentos entre em contato conosco pelo 

whats, teremos muito prazer em atender você pelo nº 

(54) 99154.1840 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Falar de luto nem sempre é fácil, na medida em que 
nos remete de imediato para a ideia de morte e, é ine-
gável, que a grande maioria de nós tem dificuldade em 
aceitar a perda e, em lidar com a finitude, o efémero e 
o transitório, mesmo quando nossa crença é na imorta-
lidade do espírito. 

Num primeiro momento a ideia do fim é o que nos as-
sola. No entanto, o luto é vivenciado não apenas à mor-
te física, mas também sempre que ocorre uma perda 
significativa, emprego, mudança de casa, etc.. 

Neste sentido,  em algum momento, todos temos que 
lidar com o luto.  

O Luto não é um transtorno ou uma doença, mas um 
processo natural e adaptativo, que é necessário ser 
vivido para que a dor da perda seja ultrapassada, pos-
sibilitando novamente o centramento na realidade. 

Por vezes,  passamos anos sofrendo o luto. O luto mal 
resolvido. Para um luto ser bem resolvido é importante 
serem experimentadas as emoções associadas à dor 
que este luto remete.  

A dor do luto, da despedida, inevitavelmente necessita 
ser vivida, quando é interrompida, gera perda energéti-
ca, baixando o campo vibracional, ocasionando prejuí-
zos na saúde física, mental e emocional. 

A sugestão nesse caso é buscar amparo na fé, nas te-
rapias, desde a psicologia às terapias energéticas , à 
meditação e a yoga.  

Procure se autoconhecer, reflita se você tem um luto 
mal resolvido, se acolha com amorosidade e, se permi-
ta à cura. 

O amor e a saudade existem nos dois mundos, tanto no 
físico, quanto no espiritual, o que sentimos aqui é sen-
tido lá, portanto, portanto, não sofra, não se desespere, 
e sim, aceite e confie no processo da evolução do Ser. 

É possível transformar a dor em saudade, a saudade é 
o amor que fica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Estamos chegando ao final do ano e os questionamento 

começa a ser feito: o que eu fiz este ano? o que eu que-

ro para o próximo? 

Finalizando um ano completamente atípico, muitas coi-

sas foram adiadas outras surgiram novas oportunida-

des. 

De qualquer forma, acho necessário começar a rever o 

que fizemos por nós mesmo e pela nossa saúde física 

e o que queremos para os próximos anos. 

Este mês é aquele que completo meus 41 anos e per-

cebo que meu corpo e as coisas começam a funcionar 

de forma diferente, mais lenta, gradual. De outra forma, 

percebo a maturidade e a certeza que é necessário 

fazer pela minha saúde. 

Pratico esporte desde de adolescência, mas a rotina 

sempre foi um sabotador nessa história. Manter-se 

ativa é o segredo! 

Percebi nesses anos, que quando mantenho uma ativi-

dade diária mais regrada (dentro das minhas possibili-

dades), meu corpo responde muito positivamente. Vejo 

resultados! Assim, como uma alimentação balanceada, 

que é muito aliada ao exercício, o corpo se movimenta 

de outra forma, e não falo esteticamente. 

Ver seu corpo funcionar é ter uma boa mobilidade, é 

estar mais flexível, forte, disposto, dormindo bem,  co-

mendo o necessário sem gula ou exageros, é conhecer 

o seu metabolismo e entender suas necessidades. 

Resumindo, depois dos 40 anos, usa-se muito a des-

culpa da idade. Sim, ela influencia mas não te limita. 

Ela pode ser a chave de você se dar conta que ainda dá 

tempo de mudar e fazer uma base melhor para sua 

velhice, na qual só nós nos damos conta, quando não 

se pode mais fazer mais nada ou estamos limitados 

realmente. 

Ouço poucas pessoas da minha idade falarem que pre-

cisam estar saudáveis HOJE porque querem chegar 

bem os seus 70/80 anos. 

Se até agora não rolou, é a época de fazer planejamen-

tos e iniciar novas oportunidades para si para que se-

jamos a nova geração de idosos cada vez mais saudá-

veis e felizes. 

Ative-se, alimente-se de forma saudável, faça exames 

de rotina e seja feliz!  

Não há muito segredo em cuidar do é importante: vo-

cê!!! 

Beijos com carinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: Geisa  

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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 LOJA VIRTUAL 

 
 
Conheça os nossos produtos, tudo 100% 
natural.  Veja no final dessa edição os 
catálogos da Hamadríade e conheça nos-
sos produtos que são elaborados com 
muito amor especialmente para você. 
 

www.hamadriade.com.br/shop 

https://www.instagram.com/geisa.rosa.alves/?hl=pt-br
http://www.hamadriade.com.br/shop
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Sabe aquela espontaneidade de movimentar os ele-

mentos da natureza com amor e a vibração para trans-

formar tudo o que toca em magia!?  

 

E nesse movimento deixar se levar pela energia positi-

va, se harmonizando, se equilibrando, se curando no 

prazer desse contato!?  

 

Nossas ancestrais usavam aventais, cozinhavam e tra-

ziam para as mesas a fartura e abundância através dos 

alimentos que serviam não só para o sustento do corpo 

como cura para a alma e a mente de seu povo. Hoje 

esse movimento vem para não só resgatar este olhar 

de respeito a terra mas a compreensão da importância 

da vida simples. Sem os pesos que são tão difíceis de 

sustentar quando estamos desalinhados do nosso natu-

ral.  

 

Ninguém precisa desapegar de seus prazeres, ou de 

seus ideais, pelo contrário. Esse resgate à simplicidade 

proporciona a possibilidade de enxergar tudo a nossa 

volta com mais amor, nos oportunizando mais alegria e 

fazendo-nos perceber o quanto somos afortunados.  

 

É acordar para a gratidão de todas nossas escolhas, 

liberando tudo o que dói, tudo o que atrapalha de verda-

de o nosso caminhar.  

 

Experimenta respirar sem a cobrança da vitória, sem o 

apego do passado que machucou e sem a preocupação 

do futuro incerto.  

 

Hoje mais do que nunca precisamos viver o agora!  

 

E como está esse momento em sua vida!? Aqui em ca-

sa, na simplicidade do dia a dia, vejo a luz nos olhos de 

minha filha, que fortalece a minha esperança, que dias 

melhores virão.... ahhh se virão!  

Eu acredito, pois essa luz eu reconheço como amor! 

 

Te convido a se olhar com menos cobrança, a tentar 

respirar com mais consciência, mais presença e seguir 

mais sua intuição, aquelas vontades mais naturais que 

de vez em quando deixa passar por talvez achar ser 

simples demais.  

Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das 

artes energéticas espirituais. Formada em Comunica-

ção Social - Relações Públicas pela PUCRS. Viajante, 

jardineira desse cosmos, e eterna aprendiz.  Atuando 

como Terapeuta Holística Complementar, associada a 

Abrath.  

 

Trabalho com diversas práticas energéticas, em sincro-

nicidade, com um olhar mais carinhoso as questões de 

relacionamento, comportamentos da alma, o feminino e 

a natureza. Estudiosa e praticante de diferentes técni-

cas holísticas e criadora e facilitadora do Cur-

so/Vivência Mulher Erveira - magia das ervas e os 4 

elementos. 

 

Seja bem-vinda a este meu mundo de cheiro  

verde e magia!  

 

Para ficar por dentro das atividades e agenda siga nas 

redes sociais ou entre em contato pelo 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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https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/


  

 

Elementae 
FITOENERGÉTICA - O poder das plantas 

Nesta edição da Hamadríade vou abordar sobre a fitoe-

nergética. Você sabe como funciona e quais são os be-

nefícios? 

Não é de hoje que se usa de plantas medicinais para 

curas naturais e caseiras. A maioria de nós tem conhe-

cimento dos benefícios físicos das plantas mais co-

muns, como por exemplo, o boldo, a cidreira, a hortelã 

e o fel-da-terra.  

Mas, ao contrário da fitoterapia (que é o uso das plan-

tas para questões a nível físico), a fitoenergética con-

siste em uma combinação de espécies voltadas para 

cada harmonização necessária no corpo. 

A técnica é reconhecida pelo Ministério da Saúde des-

de 2002, mas faz pouco tempo que a ideia vem toman-

do mais espaço. As práticas auxiliam com os desequilí-

brios emocionais, com o lado espiritual, mental e até 

mesmo com o físico.  

As escolhas das plantas se fazem por meio dos 

chakras associados a necessidade, há todo um estudo 

para a escolha das ervas, suas polaridades e seus 

efeitos. A combinação adequada se torna um supri-

mento energético e atua na manutenção da saúde inte-

gral.  

Um bom composto, que ajuda na questão da TPM, por 

exemplo, que promove mais calma e harmonia, ameni-

za a fadiga, a irritabilidade e as alterações de humor é 

a combinação das seguintes plantas:  

• Artemísia 

• Laranjeira 

• Cavalinha 

• Morango 

• Amora-branca 

• Erva-de-são-joão 

Pode-se fazer o uso por meio de chás, banhos, sprays, 

inalações ou vaporizações.  

A natureza é mágica, as plantas são poderosíssimas!!! 

Bom uso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me chamo Jéssica Paganella, sou estudante de Psico-

logia, reikiana, cromoterapeuta, aromaterapeuta e re-

flexoterapeuta certificada pelo Instituto RS. Sou a fun-

dadora e a responsável pela Elementae. Me identifico 

bastante com questões relacionadas a espiritualidade, 

práticas integralizadas e com tudo o que a natureza 

nos proporciona.  

Instagram: @elementae_ 

Email: elementae.espacoholistico@gmail.com 

Whatsapp: (54)9 9972-4639 
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Agende uma consulta ou entre em contato caso tenha alguma dúvida e/ou queira saber como funcionam nos-

sos atendimentos: whats: (54) 99154.1840 

https://www.instagram.com/elementae_/?hl=pt-br
https://www.hamadriade.com.br/servicos


  

 

Medicina Ancestral—Curso Presencial 

A Hamadríade lança neste mês de outubro o curso 
presencial de Medicina Ancestral. O primeiro será rea-
lizado no dia 31 de Outubro, contemplando as energias 
da Lua Azul no dia das Bruxas, em um sítio localizado 
no bairro Lami em Porto Alegre. Estamos muito felizes 
em poder oferecer esses conhecimentos em data tão 
especial e com a participação de grandes amigas ir-
mãs. Em novembro esse curso será realizado em Ca-
xias do Sul.  

Se você tem interesse, em fazer esse curso ou levá-lo 
até a sua localidade, entre em contato conosco.  

Este curso é destinado à todas as mulheres que quei-
ram aprender a utilizar as ervas no seu dia a dia a par-
tir de diferentes técnicas. Este uso vai desde a cura e 
tratamento preventivo de algumas doenças à manu-
tenção e elevação da condição energética e espiritual. 
Serão apresentadas diferentes receitas para trata-
mento das mais diversas doenças ginecológicas, para 

aumento da imunidade e outras enfermidades.  

O que você receberá neste curso: 

*13 técnicas de utilização das ervas 

*Apostila com a descrição de todas as técnicas  

e receitas 

*Apostila Glossário de Ervas - em formato de e-book  

*Certificação de Conclusão do Curso - facilitado por 
uma terapeuta credenciada na ABRATH. A certificação 

é  

enviada por e-mail após a realização do curso. 

 

Bônus Extras 

* No final do curso realizaremos uma “Benção uterina” 
coletiva 

*Você levará os banhos que serão elaborados durante 
o curso 

* Duas mulheres serão sorteadas para receberem gra-
tuitamente uma aplicação de máscara facial com argila 
e ervas 

*Um brinde surpresa 

As técnicas que serão apresentadas: 

1. Preparo de chás 

2. Tinturas 

3. Garrafadas 

4. Óleos de Ervas 

5. Xaropes  

6. Incensos Naturais 

7. Banhos de limpeza e energéticos 

8. Banhos de Assento 

9. Vaporizações uterinas 

10. Escalda pés - com Ervas, Sais e Cristais 

11. Vassoura para limpeza energética 

12. Defumação 

13. Cataplasma 

 

Ativação das Plantas e Ervas 

*Rezos específicos de ativação da magia das ervas 

*Como utilizar a magia da Lua e do Sol na ativação das 
ervas 

*A magia da Lua e suas fases no plantio, na colheita e 
secagem das plantas.  

 

 

AGENDA 2020 

05/12—CAXIAS DO SUL 

Reserve sua vaga! CLIQUE AQUI 
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https://www.hamadriade.com.br/contato
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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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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

