
  

 

Entramos o mês de março sob as influên-
cias da Lua Nova em Peixes que ocorreu no 
dia 23/02, marcando o início da terceira lu-
nação anual. Durante todo mês estaremos 
vivenciando as energias da cruz mutável - 
signos dos finais das estações - que, como o 
próprio nome diz, são signos que se adap-
tam às diferentes realidades, normalmente 
esse processo não é indolor, mas de grande 
transformações. Todos os signos desta cruz 
representam um estágio de desenvolvi-
mento de nossa mente (Gêmeos (mente 
racional), Virgem (mente analítica), Sagitá-
rio (mente abstrata) e Peixes (mente místi-
ca)). Logo no dia 02 de março teremos a Lua 
Crescente no signo de Gêmeos, indicando 
uma maior atividade da mente racional. Esta 
fase da Lua é regida pelo elemento ar 
(mente) e neste signo, que igualmente é do 
elemento ar, teremos um aumento conside-
rável nas questões de racionalização e sen-
tiremos nossa mente mais inquieta e curio-
sa. O arquétipo desta fase lunar é a Donzela, 
quando as mulheres sentem suas energias 
renovadas e colocam seu poder e energia na 
realização de sonhos e projetos. Já no dia 09 
teremos a entrada da Lua Cheia em Virgem, 
quando Sol em Peixes faz uma oposição a 
Lua que recebe a sua luminosidade em toda 
sua potência. As questões mentais igual-
mente estarão em alta, mas com uma pro-
fundidade maior já que Virgem representa a 
mente analítica. Temos a combinação dos 
elementos fogo (Lua Cheia) e terra (Virgem), 
quando então, podemos dar materialidade à 
inspirações e percepções intuitivas. Época 
de colheita e comemorações, em que viven-
ciamos o arquétipo da Mãe. A Matriarca des-
sa Lunação, que começou lá em fevereiro é 
“aquela que avalia a verdade e ensina as leis 
divinas”, sendo uma “Guardiã da justiça e da 
igualdade”, Na Lua Cheia o propósito é acei-
tar e expressar a nossa própria verdade, 

reconhecer e integrar força e fraqueza, 
sombra e luz, assim como revelar habilida-
des esquecidas ou latentes. É tempo de for-
talecer os laços com o Eu Superior e o poder 
interno, assumindo nosso lugar de poder e 
desta forma, um compromisso em favor da 
justiça e igualdade em todos os níveis, do 
pessoal ao global. No dia 16/03 teremos a 
entrada da Lua Minguante no signo de Sagi-
tário. É um período mágico onde vivencia-
mos o arquétipo da Feiticeira, quando os 
padrões e sentimentos do subconsciente 
emergem à mente consciente. Aqui, o ele-
mento água da Lua Minguante se encontra 
com o fogo de Sagitário, e desta forma o 
subconsciente pode utilizar a mente abstra-
ta para se fazer ouvir. Sagitário representa 
nossas aspirações mais filosóficas e religi-
osas, rege a mente que se comunica de for-
ma abstrata. Através de símbolos e simbo-
logias o subconsciente com toda sua carga 
emocional e potencialidades esquecidas 
emergem a nossa consciência, podemos 
sentir que nossa intuição estará ampliada e 
poderemos desbloquear padrões repetiti-
vos que impedem a manifestação de nossas 
potencialidades maiores. Esta Lua indica 
que chegamos ao final deste ciclo. No dia 24 
teremos entramos então na quarta lunação, 
quando teremos a Lua Nova no signo de 
Áries. A matriarca dessa lunação é “aquela 
que vê a verdade em tudo e enxerga longe” e 
o arquétipo correspondente é o da Bruxa 
Anciã. Aqui temos novamente a combinação 
dos elementos terra da Lua Nova e do fogo 
ariano. Quando podemos levar luz às nossas 
sombras. O objetivo da celebração dessa 
Lua é identificar e transmutar os bloqueios 
que nos impedem de lembrar, confiar e ma-
nifestar visões e sonhos, bem como avaliar 
os processos internos que representam 
limitações, tais como medo, inércia, distra-
ções e indecisões.  
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Normalmente os arianos(as) possuem uma energia física muito grande, o que os torna  
muito ativo. Buscam realizar seus projetos com muita agressividade o que, na maioria 
das vezes, não possui um caráter negativo, mas de expansão. Agem de forma impulsiva 
o que pode gerar problemas com outras pessoas e principalmente no ambiente de tra-
balho. São ambiciosos e aventureiros. Existe um grande senso de iniciativa, audácia, 
confiança em si mesmo e espírito empreendedor. São muito independentes, mas tam-
bém muito precipitados e imprudentes. É comum começarem coisas novas com entusi-
asmo, mas nem sempre conseguem levar seus projetos até o final. Tem grande capaci-
dade de liderança e de exercer chefias, mas precisam combater seu lado autoritário, 
sabendo delegar funções e ser paciente com as limitações alheias. 
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 O Ano Novo astrológico acontece quando o sol inicia 
uma nova jornada pelas constelações zodiacais come-
çando pelo signo de Áries, que rege no corpo humano a 
cabeça. Está relacionados aos nossos instintos, a capa-
cidade de luta e determina as qualidades de nossas 
energias. Junto com a entrada no Sol em Áries, que 
ocorrerá no dia 20 de março teremos também o equinó-
cio de outono, representando o equilíbrio das energias 
Yin (feminina) e Yang (masculina) quando dia e noite 
possuem a mesma duração.  
 
O Sol está exaltado neste signo, significando que os 
arianos normalmente possuem muita energia combati-
va, um instinto aflorado e que podem ser muito centra-
dos em si mesmos e nos seus objetivos. Quando anali-
samos a mandala astrológica do novo ano temos como 
ascendente o signo de Capricórnio e o Meio do Céu em 
Libra. Estamos vivenciando as energias da Cruz Cardi-
nal que é formada por todos os signos que começam as 
estações, como Áries, Câncer, Libra e Capricórnio.  
 

Olhando a mandala acima vemos que os planetas Marte 
(regente de Áries) e Júpiter formam uma conjunção 
exata. Júpiter, o planeta do Darma, expande tudo o que 
toca e as energias marcianas estarão em alta.  
 
Do lado positivo temos um aumento na capacidade de 
realização, de iniciar novos projetos e muita disposição 
no desempenho das atividades diárias.  
 
De modo negativo, significa a expansão do ego, da com-
batividade, do instinto cego de autopreservação, uma 
intensa agressividade e a possibilidade de guerras. 
Junto com esses planetas e formando também uma 
conjunção com eles temos a famosa dupla Saturno e 

Plutão, representando a materialização das transfor-
mações cármicas, trazendo toda a sujeira que estava 
escondida á superfície.  
 
O ascendente mostra a experiência pela qual devere-
mos passar para desenvolvermos as qualidades sola-
res, isso significa dizer que este será um ano de muitas 
transformações internas e externas e que estarão re-
lacionadas ao carma e darma coletivos, onde períodos 
de guerra e de muita agressividade serão necessárias 
para liberarmos as qualidade pioneiras e combativas 
de Áries, sem as quais o desenvolvimento de uma indi-
vidualidade é quase nula.  
 
O Signo de Capricórnio representa as questões de co-
mando dos países em termos políticos, e na capacidade 
de organização, planejamento e desenvolvimento soci-
al e profissional, tanto a nível individual quanto coleti-
vo. São as questões de chefia e a qualidade dessa ge-
rência que estarão sendo colocadas em cheque, onde 
os pratos da balança DARMA (Júpiter) e CARMA 
(Saturno) estarão buscando um equilíbrio em meio às 
transformações e transmutações plutonianas e as 
energias marcianas.   
 
Quando temos muitos planetas em um mesmo signo, 
como no caso do Ascendente deste ano astrológico, a 
tendência é essa energia se voltar ao seu oposto com-
plementar, se polarizar. Câncer representa as ques-
tões do feminino, a gestação de uma nova humanidade, 
com valores e princípios agregadores, de aceitação 
das diferenças e de luta por uma sociedade mais igua-
litária e justa. O que significa que esta é a direção que 
devemos tomar ao lidar com as questões apresenta-
das pelas energias do ascendente. Ao invés de guerras 
façamos amor. Um velho chavão que cai como uma lu-
va para esse ano astrológico. Ainda que muitas vezes 
precisamos viver as guerras externas e internas para 
descobrir a importância do amor e da coesão, para mu-
darmos nossos valores e aprendermos a ser mais hu-
manos e solidários. 
 
A Lua está no signo de Aquário é indica um sentimento 
coletivo de renovação, de abertura ao novo, onde os 
ideais coletivos superem as questões do ego. A coope-
ração, o olhar empático com relação ao outro, a natu-
reza e tudo que existe são as marcas da Nova Era, que 
antes de solidificar precisa limpar e renovar suas 
energias - ascendente em capricórnio e o Stellium 
MARTE, JÚPITER, SATURNO e PLUTÃO.  
 
Para saber mais sobre as previsões para o novo ano 
astrológico se inscreva em nosso canal do Youtube, 
logo estaremos deixando um vídeo falando mais pro-
fundamente sobre o mapa astrológico do Novo Ano.  

O Ano Novo Astrológico 
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A primeira coisa que precisamos compreender com rela-

ção a Menopausa é que ela faz parte do ciclo natural das 

mulheres. É necessário revisitar e criar um novo olhar 

sobre o que entendemos que seja esse processo. Existem 

muitos tabus com relação a esse período, que assim co-

mo os demais, faz parte da natureza do feminino e que 

assim deve ser encarado. 

A mulher é cíclica por natureza, conhecer, respeitar e 

honrar seus ciclos é parte fundamental para a autoacei-

tação e autoconhecimento de si mesma. Sem a observa-

ção e entendimento sobre sua ciclicidade a mulher se 

perde na linearidade masculina e patriarcal, rejeitando a 

sua natureza, o resultado é depressão, angústia e senti-

mentos de inadequação uma vez que está fora de seus 

ritmos naturais passa a brigar consigo mesma e suas 

necessidades internas que variam de acordo com o perí-

odo interno ou lunar. 

A Menopausa, ou Lua Roxa, como é colocada por algumas 

autoras e estudiosas a respeito da ciclicidade feminina, é 

uma fase de mudança internas, físicas e psíquicas. Os 

“sintomas” devem ser encarados como uma “preparação” 

e um aviso de nosso corpo de que estamos mudando, e 

não um alerta de doença. Pois sempre que falamos em 

sintomas, necessariamente a nossa mente liga esse fato 

a alguma anomalia, alguma doença e definitivamente não 

é esse o caso. Não estamos doentes quando menstrua-

mos, engravidamos ou entramos na menopausa, pois 

tudo isso compõe a natureza do ser mulher. 

Existe uma necessidade que é constante e que se aplica a 

todas as fases do feminino que é a auto observação, en-

tender as mensagens que nosso corpo nos emite o tempo 

todo e aceitar que existe uma inteligência que é física in-

dicativa de nossa qualidade de saúde e de mudanças. 

A pré-menopausa é uma preparação, uma espécie de 

gestação para um novo parto, para uma nova fase, onde 

estamos mais ligadas aos ciclos lunares externos e dei-

xamos de ser regidas por nossa lua interna. Todo o co-

nhecimento acumulado pela passagem por esse grande 

ciclo que vai da menarca aos primeiros sinais da meno-

pausa, devem e podem ser colocados a serviço de nossa 

comunidade. Esta é uma fase em que oferecemos nossa 

sabedoria aos outros e despertamos para a feiticeira e 

bruxa que existe dentro de nós. A ciclicidade desse perío-

do já não tem mais a ver com os movimentos uterinos, 

mas com as fases da lua externa. 

 A substituição hormonal nem sempre é necessária, diria 

até que é totalmente desnecessária, mas cada mulher 

sabe melhor de si mesma e de seu ciclos, porém é inte-

ressante observar se existe ou não a necessidade de nu-

trir seu corpo com hormônios que ele deixou de produzir 

espontaneamente, por entender que já não são necessá-

rios. É como oferecer comida para alguém que já está 

saciado, ou que não precisa mais daquele alimento. Muito da 

cultura de reposição hormonal está relacionada a não aceita-

ção da menopausa, de tentar mascarar os “sintomas” e desta 

forma continuar lutando contra sua natureza, pois existe uma 

percepção cultural muito negativa com relação a menopausa, 

ligada ao envelhecimento, a inutilidade sexual e a falta de libi-

do. Essa preparação de nosso corpo é sentida como indeseja-

da a tratamos como uma doença, e não como algo natural, 

pois toda mulher irá passar por esse período. 

Entendendo essa fase como natural, nos abrimos a sabedoria 

e a intuição que se tornam muito mais aguçadas e que podem 

ser acessadas de forma mais fácil e livre. 

Mulheres que passaram por uma histerectomia, entraram de 

forma muito abrupta na menopausa e precisam criar uma 

ponte entre seus ciclo fértil e a menopausa, essa ponte, assim 

como o acesso ao estoque de sabedoria que acumulamos dos 

ciclos anteriores podem ser criadas e acessadas a partir da 

auto observação, da participação em grupo de mulheres, da 

yoga e da meditação. 

Lembrando que apesar da mulher estar conectada às fases 

lunares e vivenciar os quatro arquétipos - donzela, mãe, feiti-

ceira e bruxa anciã - a pré-menopausa está muito mais liga-

da, ou possui como arquétipo dominante a Feiticeira e as mu-

lheres em idade mais avançada dentro dessa fase estão mais 

ligadas ao arquétipo de Bruxa Anciã. Então dependendo do 

momento e estágio em que se encontre seu ciclo, um ou outro 

arquétipo será mais forte que outro. Para saber mais sobre 

eles sugiro a leitura dos arquétipos correspondente disponi-

bilizados neste blog de nosso site. 

O importante é nos aceitarmos como somos. Entender e amar 

a nossa ciclicidade, tirar proveito das diferentes fases e colo-

car nossa energia em ação no mundo. A menopausa é natural 

é uma nova fase de descobertas, uma sexualidade mais pro-

funda e mais intensa pode ser vivenciada sem os arroubos 

juvenis (igualmente necessários, mas pelos quais já passa-

mos), é ser mais intensa, mais verdadeira consigo mesma, 

saber dizer não e cuidar de si e dos outros de forma diferenci-

ada. É ter mais tempo para si mesma e cultivar e distribuir 

criativamente sua sabedoria. 

Na Ginecologia Natural é indicado o uso do Óleo essencial 

(cheirar, usar no colar difusor, misturar com óleo vegetal e 

passar no corpo) de Sálvia Sclaréia. Ele funciona como um 

tônico uterino, estimulando a produção de hormônios e tem a 

função emenagogo. Este óleo é considerado o mais indicado 

para a feminilidade da mulher madura.  

Também podem ser feitos chás com as ervas que contém fito-

hormônios, que imitam a progesterona como vitex (Vitex ag-

nus-castus) e mil folhas (Achillea millefolium) e com princí-

pios reguladores hormonais como a framboesa (Rubus 

idaeus).  

De qualquer forma, a melhor receita contra qualquer in-

disposição é aceitar-se! Ame-se!  

Dicas de Ginecologia natural: Menopausa e Lua Roxa  
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Compensar por meio do agradecimento e  

da humildade 

A única maneira adequada de receber algo do destino 

é tomar como um presente o bem que nos toca sem 

mere- cimentos. Isso significa agradecer. Agradecer 

é tomar sem soberba. É uma forma de compensar 

sem pagamen- to. Agradecer assim é totalmente di-

ferente de dizer “obrigado”. Quando dou algo a uma 

pessoa e ela apenas agradece, é muito pouco. Mas 

quando fica radiante e diz: “É um belo presente”, ela 

agradeceu e honrou a mim e a dádiva. Em contraposi-

ção, dizer “obrigado” é frequentemente apenas um 

substitutivo do verdadeiro agrade- cimento. Algumas 

pessoas agem assim também com Deus e o destino. 

Dizem “obrigado”, em vez de receber com amor o pre-

sente. 

Quem recebe do destino um presente imerecido fica, 

entretanto, sob pressão e precisa fazer alguma coisa. 

Mas, em vez de limitar-se, deve passar para a frente 

algo do que recebeu. Isso o alivia e proporciona coi-

sas boas a outras pessoas. 

Assim como tenho a necessidade de tomar o bem 

quando me toca sem minha colaboração, assim tam-

bém pre- ciso aceitar quando algo de mau me atinge 

sem minha culpa. Preciso, portanto, submeter-me ao 

destino, tanto no bem quanto no mal. Então fico si-

multaneamente sintonizado e livre. Esse ato de sub-

missão é a humildade. 

Trecho do livro: Ordens do Amor de Bert Hellinger 

 

 

 

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.... 
Você já pegou Sol hoje? Nesta prática utilizamos a luz solar para despertar a guerreira e a construtora de cami-

nhos dentro de nós. Encha seu útero de Sol, deite-se com as pernas abertas, sem calcinhas, de frente para o Sol e 

deixe que ele ilumine sua vagina, vulva e útero, fora e dentro. Ao mesmo tempo, imagine essa luz expandindo por 

todo seu corpo a partir do útero. Pegar Sol na região vaginal, além de ser um processo mágico é também físico, 

pois ajuda a combater a umidade em excesso, restabelece a saúde da flora vaginal aumentando a imunidade às 

doenças fungo bacterianas. Você pode fazer isso ao ar livre, se puder, ou próximo a uma janela em sua casa onde 

fique segura e confortável, fique nessa posição entre 10 a 20 minutos. Deixe o Sol penetrar em você. 

Durante esse processo pergunte a si mesma. O que eu vim fazer nesse mundo? Como posso ser útil? E espere a 

resposta, ela sempre vem em forma de intuição, sonhos, vontades, observe-se e curta esse momento. Aos poucos 

vamos percebemos que para mudar o mundo, basta mudar a nós mesmas e que todas as grandes revoluções co-

meçam por pequenas e rotineiras atitudes. Não importa o que faças, a idade que tenhas, ou quem és, importa o 

quanto você quer ser melhor e fazer o seu mundo melhor. Estás onde deveria estar e é justamente nesse local, 

com esses fazeres, que deves e podes começar a sua revolução pessoal. 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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Todas às vezes que passamos por situações negativas em nossa atual encarnação, o inconsciente se reconecta 
com situações pretéritas semelhantes e as emoções afloradas são potencializadas devido a sintonia que se estabe-
lece. Por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente de carro e sente pavor no momento, seu inconsciente conecta-
se com recordações em que se sentiu assim. Neste momento, seu pavor aumenta, porque, para o seu inconsciente, 
é como se aquilo estivesse acontecendo novamente.  

Não há relação espaço x tempo, a pessoa conecta-se naquela situação.  Isso vale para outras situações: rejeições, 
tristeza, raiva e etc.  

A Psicoterapia Reencarnacionista, através das investigações do inconsciente, ajuda a compreender e mudar o raci-
ocínio.  

A espiritualidade vai mostrando, através das investigações,  quais são os padrões de comportamento que a pessoa 
vem repetindo de encarnação a encarnação e, que, precisam ser modificadas.  

A investigação do inconsciente ajuda a pessoa a se desligar desses fatos passados e das vibrações que essas me-
mórias causam no inconsciente como, medo, ansiedade, apego, controle. Liberando também as emoções positivas, 
coragem, alegria, força de vontade, etc. 

É uma grande libertação sair  dos padrões negativos e conseguir sentir paz diante das adversidades. 

Quer saber mais?  Entre em contato comigo.  

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

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

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Atendimentos individuais e online   -  Hamadríade 

Sagrado Feminino e Ginecologia Natural 
O atendimento individual tem como objetivo a orientação para questões 

pessoais dentro da visão do Sagrado Feminino e da Ginecologia Natu-

ral. São indicados procedimentos, rituais e práticas que visam o desen-

volvimento 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 forne-

cidos e nos encontros mensais pode-se analisar os resultados e pro-

gressos 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 in-

vestimento é de R$ 80,00.  

Dúvidas e maiores esclarecimentos é só entrar em contato pelo nosso 

site, pelo e-mail: laramoncay@gmail.com  ou Whats: 54—991541840. 



  

 

 

Funcional — para o Corpo e para a Alma 
Agora realmente vai iniciar o ano? Já apontou tuas me-

tas? 

Pois bem, está na hora de comprometer-se consigo 

mesma e ir atrás do que quer de verdade. 

A grande maioria das pessoas colocam como meta iniciar 

uma atividade física, mas acabam deixando de lado por 

ser uma das mais difíceis de manter e colocar como roti-

na. 

Então, reveja seu tempo e suas necessidades. Procure 

uma atividade que lhe dará prazer em praticar e que seja 

"real". Super lotar sua agenda com pensamentos de que 

irá virar atleta de um dia para o outro poderá causar frus-

tração, e assim,  correr o risco de desistir ou de se lesio-

nar. 

Tudo tem um início! Então, procure ajuda de profissionais 

que lhe auxiliem na alimentação, na orientação dos exer-

cícios ideais, nos exames necessários e siga em frente! 

Gosto muito de desafios. Sonhos nos motivam e desta 

forma tudo fica mais fácil para colocar em nossa rotina, 

nos fazer sair da zona de conforto já imaginando o que 

teremos de bom a cada dia de prática e o que tudo isso irá 

nos proporcionar. 

Imagine-se completando sua primeira prova de corrida 

por exemplo, imagine-se subindo na balança e vendo os 

resultados... Maravilhoso né?  

Esse início não é fácil, mas logo irá perceber os resulta-

dos. Tudo será mérito seu e os benefícios de exercitar-se 

também!  

Minha sugestão é procurar exercícios aeróbicos melho-

rando a capacidade cardiorrespiratória e o fluxo sanguí-

neo como caminhada, corrida, natação, ciclismo. Exercí-

cios de força e funcionais que aumentam a massa mus-

cular e óssea, trabalham equilíbrio, fortalecem o coração 

e região central do corpo que são ótimos para as ativida-

des do dia a dia como no Pilates e Treinamento Funcional. 

Enfim, siga da sua maneira, mas faça por você!  

Ache seu esporte e leve uma vida saudável e feliz! 

A prática do exercício físico, além de melhorar a saúde 

como um todo, faz você mais feliz, tranquila e conecta 

corpo e mente. Ótimo não?  

Então bora se mexer meninas!  

Vale muito a pena! 

Beijo com carinho, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: @geisa.rosa.alves   

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  

Descubra como as Limpezas uterinas ajudam na conexão com o poder ancestral,  curam energética e fisicamente 

diferentes doenças e disfunções, liberando o  potencial criativo e de materialização. Cada técnica de limpeza uterina 

possui uma propriedade específica atuando em sintomas e bloqueios energéticos diferentes.  Conhecer todas elas 

permite que você as faça conforme suas próprias necessidades. O QUE VOCÊ VAI APRENDER NESSE CURSO: A im-

portância 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. Mais DUAS AULAS BÔNUS: Jardim da Deusa - As er-

vas do feminino e as limpezas uterinas e a utilização da aromaterapia e geoterapia na Ginecologia e Cosmetolo-

gia Natural. Obs. Este curso é parte do curso Magia Luminar. As alunas do curso Magia Luminar possuem acesso ao 

curso de Limpezas Uterinas liberado.  SAIBA MAIS 
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Curso Completo de Limpezas Uterinas 100% online 

mailto:@geisa.rosa.alves
https://www.hamadriade.com.br/curso-limpezas-uterinas


  

 

MINICURSO sobre Sagrado Feminino e Magia Luminar 

100% gratuito e 100% online 
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Este minicurso é direcionado à todas as mulheres que querem aprender a decifrar seus ciclos internos, a ligação 

que eles possuem com a Lua e suas diferentes fases e magias, bem como para àquelas mulheres que já conhecem 

o funcionamento de seu corpo e querem aprofundar seus conhecimentos. Este minicurso contempla à todas as mu-

lheres que já tenham passado pela Menarca,  as que estão na Menopausa, as que não possuem mais útero e àquelas 

que não menstruam por uso de contraceptivos regulares. Está dividido em quatro aulas, que serão disponibilizadas 

nos dias 6, 7, 8 e 9 de Março, às 21hs. Para participar basta entrar no link abaixo e fazer sua inscrição totalmente gra-

tuita. Você receberá em seu e-mail um link para cada uma das aulas 

Cronograma das aulas  

Aula 1 - Dia 06/03 - Mulher Cíclica 

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 Como funciona a ligação da mulher e seus ciclos com as fases da Lua; 

 Como podemos aprender mais sobre nossa natureza interna e nos beneficiar com esse processo; 

 Qual a melhor maneira de utilizar as mandalas lunares; 

 Lua Interna x Lua Externa o que isso significa. 

Aula 2 - Dia 07/03 - As fases da Lua, seus Arquétipos, magias e influência sobre nossos ciclos 

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 As fases lunares e seus arquétipos; 

 Como trabalhar com cada uma dessas fases, seus elementos e magias específicos; 

 O significado da Lua Branca e Lua Vermelha o que isso significa e qual seu impacto; 

 Lua Roxa e a Menopausa. 

Aula 3 - Dia 08/03 - A Sintonia e o Despertar para o Sagrado Feminino 

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 A ligação do Sagrado feminino com o Útero 

 A importância do útero e suas memórias; 

 Como acessar e limpar as diferentes memórias que nosso útero armazena 

 Como realizar as vaporizações e quais as ervas indicadas  

Aula 4 - Dia 09/03 - Quais os benefícios do despertar para o Sagrado Feminino  

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 Como curar nosso corpo dos sintomas da TPM e outras doenças - alguns depoimentos de mulheres que já 

passaram por esse processo 

 O que significa e qual o poder de nossa menstruação 

 Como reduzir os sintomas da pré-menopausa e porque eles acontecem 

 Visão do Sagrado e o mundo - como nos tornar um membro ativo e agente das transformações planetárias 

E tem muito mais! 

Saiba mais sobre o Minicurso gratuito e reserve sua vaga! 

SABER MAIS DO MINICURSO 

Volume 10,  edição 1. 

https://www.hamadriade.com.br/mini-curso-gratuito
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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 direcio-

nando para aquilo que você precisa resolver, 

Sem limites de perguntas por um valor promo-

cional de  R$60,00 

 

Análises Astrológicas 

Tarô   



  

 

Numerologia e Tarô  

O Número 9, o Eremita e a “Que dá poderes”  

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

 

SAGRADO FEMININO 
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As pessoas que possuem o número 9 são 
obstinadas e mostram uma grande deter-
minação em conseguir o que querem. O 
novo confere uma tendência a impulsivi-
dade e decisões que podem ser muito 
apressadas. Perdoam com rapidez e es-
quecem uma ofensa. São vulneráveis aos 
inimigos porque tendem a confiar em to-
dos. Uma de suas maiores qualidades é ir 
diretamente ao fundo de uma situação, 
não perde tempo com rodeios ou no lento 
processo analítico. Essas pessoas apesar 
de serem muito sensíveis e ficarem sus-
cetíveis aos humores alheios são muito 
independentes.  
O Arcano 9 - O Eremita representa uma 
jornada ao mundo interior. É preciso cora-
gem e amor próprio para adentrar as pró-
prias sombras, pois antes de alcançar a 
luz tão desejada precisa atravessar os 
reinos sombrios de sua psique. A luz 
transformadora da claridade interior 

inunda, região por região, todos 
os níveis de seu ser. Nunca é 
reverência por outras pessoas 
e raras vezes é compreendido. 
Esta jornada é realizada sozi-
nha, com coragem e consistên-
cia.  
A nona sabedoria da Deusa é 
aquela “que dá poderes”, ou se-
ja, representa a aplicação da 
sabedoria no mundo concreto. 
Ela inclui os poderes da Prote-
tora e Libertadora dentro de si, 
representando um aspectos 
superior a essas qualidades, 
oferecendo a verdadeira matu-
ridade para todos, deixando-
nos cheios de sabedorias en-
quanto andamos pelo mundo. 
Quando recebemos seus pode-
res estamos prontas para doá-
los ao aos outros.  

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 e vídeos. 

Volume 10,  edição 1. 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/caminhoparaointerno/
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
https://www.youtube.com/channel/UCvWAc9MWV5jeXjwHhT3dCZQ

