
  

 

Maio entra sob as energias da Lua Cheia, 
uma Lua mágica em que se comemora o 
festival de Wesak, a iluminação de Buda 
no oriente e para todos os seguidores do 
budismo. Já no dia 03 temos a entrada da 
fase minguante no signo de Aquário. O 
Sol em Touro ainda faz conjunção com 
Vênus e Urano, estimulando a busca por 
novos valores, enquanto a Lua estará 
conjunta com Saturno em Aquário, conso-
lidando e dando materialidade a novos 
pensamentos, também cria resistência e 
restrições a essas mudanças. Pode ser 
um período de afastamento dos grupos 
aos quais fazemos parte e até mesmo de 
desentendimentos com amigos. Esta Lua, 
por si, já traz a necessidade de um maior 
recolhimento, onde a criatividade está à 
toda, porém voltada para questões mais 
internas do que externas. É fase lunar 
que rege o subconsciente, onde senti-
mentos de restrições e de rejeição podem 
vir à tona, cuide para não projetar esse 
sentimento nas pessoas mais próximas 
trabalhando a auto aceitação e o amor 
próprio.  
 
No dia 11, a Lua se encontra com o Sol em 
Touro, formando uma conjunção, uma Lua 
Nova. Ambos estarão entre Urano e Vê-
nus, fortalecendo o sentimento de mu-
dança de valores, do que consideramos 
mais importante em nossas vidas. É pre-
ciso dar atenção ao peso que damos para 
certas coisas e verificar se realmente são 
importantes porque são ou porque nos 
acostumamos a ser assim, ou ter deter-
minadas coisas. A possessividade e o 
apego taurino a determinados padrões 
podem significar uma estagnação nas 
ideias, repetindo padrões de comporta-
mento e de julgamento com relação aos 
outros e a si mesmo, então aproveite es-
sa fase para fazer um levantamento do 
que queres manter e descartar em ter-
mos de padrões. Faça uma faxina interna 
e abra-se para o novo. Urano está sacu-
dindo as bases taurinas. Onde está Touro 
em seu mapa natal? Verifique que setores 
da vida podem estar sendo comprometi-
dos pela dificuldade em deixar ir.  
 
No dia 19 a Lua entra em sua fase cres-
cente no signo de Leão, formando uma 
quadratura com o Sol em Touro e uma 
oposição à Júpiter que estará entrando no 

signo de Peixes. Essa fase dinâmica pode 
ser perturbada por sentimentos discor-
dantes, onde o “eu” sentirá dificuldades 
em se expressar devido a expansão do 
inconsciente - representado por Júpiter 
em Peixes - sob a personalidade. Talvez 
as questões coletivas pesem nessa fase 
lunar de uma forma especial.  Ainda as-
sim, essa é uma fase para dar forma aos 
projetos, imprimindo sobre eles a sua 
marca única e especial. Talvez haja uma 
maior expansão criativa, originária desta 
tensão com Júpiter e com o Sol, pois são 
elas que de alguma forma desorganizam 
as gavetas internas para que novas ideias 
possam surgir. Aproveite. 

No dia 26, temos a Lua Cheia em Sagitá-
rio. Esse será também o primeiro eclipse 
lunar do ano e, para alguns locais no 
mundo, como leste da Ásia será uma 
eclipse total, onde a sombra da Terra e 
projetada, cobrindo totalmente a Lua, po-
rém para as Américas e especialmente 
para o Brasil, esse eclipse será visto so-
mente em alguns Estados e apenas no pôr 
lunar, ou seja, será penumbral e no ama-
nhecer.   
 
Para além do eclipse, essa Lua continuará 
com aspectos tensos, oposição ao Sol em 
Gêmeos e ambos em quadratura com Jú-
piter em Peixes, reforçando as energias 
da cruz mutável, onde as energias das 
fases anteriores são distribuídas. Aqui a 
tensão existente recai sobre a forma co-
mo conduzimos nossas emoções na busca 
de uma verdade maior que siga de norte e 
que seja, de alguma maneira, benéfica 
para as pessoas que nos rodeiam e o co-
letivo como um todo. Como você tem cui-
dado de sua saúde mental e emocional?  
 
Para saber mais sobre as Luas do mês 
veja o vídeo em nosso canal do youtube.: 
https://youtu.be/xm1kGAMevTk 
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O útero de uma mulher gesta vida e mundos. Este é o 
cálice sagrado no qual reside sua força, o poder do 
Ser feminino. Considerado o segundo coração das 
mulheres, tem como uma de suas funções registrar 
as memórias de nossa ancestralidade, dentro da li-
nhagem feminina. 
Considerando que toda vida vem do útero, toda mu-
lher é em si o resultado de muitos partos, dores, ale-
grias, conhecimentos e energias que vem desde sua 
primeira ancestral. Quer saibamos disso ou não, o 
cálice ou caldeirão sagrado, símbolos do útero, guar-
da toda a sabedoria e esconde potencialidades soter-
radas em anos de subjugação, torturas e negação do 
mágico feminino. 
O útero é visto como um centro de poder e está loca-
lizado no chacra esplênico, o chacra da sexualidade e 
das memórias emocionais. Este chacra é regido pelo 
elemento água, assim como nosso útero. Lembrando 
que o feto fica por nove meses dentro da barriga de 
sua mãe protegido por uma bolsa de água, o líquido 
amniótico, fica fácil entendermos como essas memó-
rias são passadas para o feto, seja ele masculino ou 
feminino. 
As partículas de água retém as informações contidas 
no útero e as transferem para o feto que está sendo 
gerado dentro dele. Nas meninas, quando o seu útero 
é formado já carrega com ele todas as memórias an-
cestrais para que possa dar continuidade a sua linha-
gem, pois faz parte da constituição energética do úte-
ro, guardar essas memórias. 
Os meninos possuem e guardam em si essas mes-
mas memórias, mas lidam com elas de uma forma 
diferente das mulheres. Entendendo que os esperma-
tozoides se renovam a cada ejaculação masculina, 
percebemos que a carga ancestral é passada mais às 
mulheres do que aos homens, pois cabe à elas dar 
abrigo e condições para que uma nova vida aconteça. 
Também é preciso entender que quando nossa mãe 
estava no útero de nossa avó, quando seu próprio 
útero e sistema reprodutivo se constituiu na barriga 
da mãe (nossa avó) o óvulo que veio a gerar a nossa 
vida já estava formado dentro da barriga da avó. As 
mulheres já nascem com todos os óvulos que seus 
ovários irão soltar a cada ciclo, dentro de si. 
É da função uterina fazer com os conhecimentos e 
vivências experienciadas por cada geração seja re-
passada para a próxima, é desta forma que a evolu-
ção acontece. As memórias registradas pelo útero 
são tanto pessoais e familiares originárias da própria 
ancestralidade, quanto coletivas e históricas, uma vez 
que todos estamos inseridos em comunidades e so-
mos agentes históricos de nosso tempo. 
Os acontecimentos coletivos podem ser reconstruí-
dos a partir dessas memórias. Essas redes de dife-
rentes memórias se misturam e vão fazer parte do 

que Carl Jung chamou de Inconsciente Coletivo, onde 
ficam registrados todos os arquétipos. 
Estes arquétipos são “imagens primordiais” inventa-
das e alimentadas como verdade de uma geração para 
outra. Ou seja, são formas dadas/atribuídas a algumas 
experiências e memórias de nossos antepassados, 
significando então que nós não nos desenvolvemos de 
forma isolada do resto da sociedade, sem que o con-
texto cultural e histórico nos influencie intimamente, 
transmitindo padrões de pensamento e de experimen-
tação da realidade. Os arquétipos vão se acumulando 
em nosso inconsciente coletivo formando um molde 
que dá sentido ao que nos acontece de forma individu-
al.  
Pode-se perceber então que o inconsciente coletivo 
gera modelos, os arquétipos, que em nosso inconsci-
ente familiar viram padrões que acabam tornando-se 
crenças, na grande maioria das vezes, limitantes, por-
que vem do passado, com as marcas dos aconteci-
mentos vividos pelos ancestrais e que não correspon-
dem às verdades e/ou experiências do presente. 

Assim, quando entramos em contato com nosso útero 
estamos abrindo um portal, de onde vem uma força 
gigantesca, ou melhor dizendo, nós nos abrirmos e 
vamos aos poucos nos apropriando e tomando consci-
ência de todo o poder existente em nosso útero. Va-
mos tanto libertando as amarras e impedimentos que 
se originaram em nossas antepassadas e suas experi-
ências no tempo, como vamos trazendo de volta os 
elementos mágicos mais importantes, esquecidos e 
soterrados justamente pelas memórias de dor e per-
seguição ao mágico feminino. 
 
Vamos continuar falando sobre o útero e as memórias 
no próximo mês. 

A importância e função do Útero 
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Dicas de Ginecologia Natural: Fertilidade e Tonificação uterina 

Estimular a ovulação - Fertilidade 

Seguem algumas receitas que ajudam no processo de 

fertilidade, estimulando funcionamento dos ovários. 

Para as mulheres que desejam ter mais conhecimento 

sobre si mesmas e seu processo de fertilidade, reco-

mendo um acompanhamento com alguma instrutora de 

percepção da fertilidade.  

 

Vaporizações: 

*Dente de Leão (taraxacum officinalle) 

*Urtiga Branca (Lamium Album L.) 

*Angélica (Angélica Sinensis) 

Faça com uma das ervas acima, ou uma combinação 

delas. O ideal é fazer três dias antes da ovulação.  

 

Garrafada para fertilidade: 

40g de folha de Amora (Morus Nigra) 

40g de Dente de Leão (Taraxacum officinalle) 

40g de Uxi Amarelo (Endopheura Uchi) 

40g de Agoniada (Plumeria lancigolia Muller) 

40g de Vitex (Agnus Castus) 

 

Óleos com ervas que estimulam a ovulação: 

*Óleo de Amêndoas Doce ou de Semente de Uva 

*folha de Amora (Morus Nigra) 

*Agoniada (Plumeria lancigolia Muller) 

Faça combinando essas duas ervas. Depois de pronto 

massageie o ventre, começando sempre alguns dias 

antes da ovulação.  

Regular o Ciclo Menstrual e tonificar o Útero 

É indicado para quem está parando com o anticoncep-

tivo ou que possui um ciclo irregular. Também serve 

para tonificar o útero, evitando a ação de HPV e outras 

infecções. Também ajuda no processo de fertilidade 

por regular os hormônios.  

Tintura e/ou Garrafada: 

Escolha a medicina que melhor combina com você. As 

garrafadas podem ser mais fracas em termos de ex-

tração das propriedades das ervas, mas são mais 

agradáveis de se tomar.  

* folha de Amora (Morus Nigra) 

* Artemísia (Artemísia Vulgaris) 

 

Vaporizações: 

*Sálvia (Salvia Officinalis) 

*folha de Amora (Morus Nigra) 

 



  

 

Medicina Ancestral: A Magia das Ervas— Curso 100% online 
Este curso é uma formação, 100% online, contendo 51 

aulas, com vídeos, materiais em pdf e áudios. Está dis-

ponibilizado na plataforma da Hotmart.  

É indicado a todas as pessoas que queiram aprender 

sobre a magia das ervas medicinais ou aprofundar 

seus saberes. Você não precisa ter nenhum conheci-

mento prévio sobre a utilização das ervas. Também é 

um indicado para quem já é terapeuta ou quer dar iní-

cio a uma nova atividade, pois o curso possui certifica-

ção de terapeuta em Medicina Ancestral. 

O que você vai aprender? 

Neste curso, você vai aprender a preparar 19 tipos de 

medicinas, ou seja, 19 maneiras de se trabalhar com as 

ervas para prevenção e cura do corpo físico, das ener-

gias, emocional e mental. Vai saber como utilizar as 

propriedades fitoterápicas e fitoenergéticas das ervas 

medicinais. Identificando a qualidade das ervas e seus 

usos, assim como a origem das doenças a partir do 

conceito de "metafísica da saúde". Você também vai 

ficar por dentro de tudo que precisa para ser um(a) 

terapeuta e quais as regras que pautam esse fazer.   

 

Módulo I - Ervas Medicinais 

1.1 - As ervas e seu poder   

1.2 - Plantio, Colheita e Secagem 

1.3 - Influência da Lua e suas Fases 

1.4 - Influência do Sol e as estações 

1.5 - Materiais Módulo I 

1.6 - Bônus - Biblioteca de E-books sobre as Ervas 

 

Módulo II - Usos das Ervas Medicinais 

2.1 - A origem das doenças e o processo de cura 

2.2 - Qualidade e Classificação das ervas 

2.3 - Dosagem e indicações de tratamentos 

2.4 - Rezos para ativação das ervas 

2.5 - Materiais Módulo II 

2.6 - Bônus - Biblioteca de E-books sobre doenças, rezos e 
benzimentos 

 

Módulo III - Medicina Ancestral e suas Técnicas 

3.1 - Chás 

3.2 - Tinturas 

3.3 - Garrafadas 

3.4 - Xaropes 

3.5 - Cataplasma 

3.6 - Pomadas 

3.7 - Óleo de Ervas 

3.8 - Banhos 

3.9 - Banhos de assento 

3.10 - Vaporizações 

3.11 - Escalda-pés 

3.12 - Vassoura de Ervas  

3.13 - Bate folhas 

3.14 - Incensos naturais - ervas e flores 

3.15 - Defumação  

3.16 - Aromaterapia com ervas medicinais 

3.17 - Sinergias e Blends 

3.18 - Travesseiros de ervas 

3.19 - Sprays borrifadores 

3.20 - Materiais Módulo III 

3.21 - Bônus - E-books de Aromaterapia 

 

Módulo IV - Terapeuta Holístico 

4.1 - Ser Terapeuta 

4.2 - Anamnese 

4.3 - Registro Profissional 

4.4 - Materiais 

 

Bônus 1: 

- Os Chacras 

- Kundalini e os 3 centros de poder 

- A cura pelo Som 

- A cura pela Cor 

- Materiais 

- Ebooks: Chacras, Kundalini e Tantra 

 

Bônus 2: 

- Ebook Jardim da Deusa - Glossário de Ervas 

- Caderno de Receitas 

- Ebook Cosméticos Naturais 

Tear de Gaia 

 

Tudo isso por 12x de R$ 34,10, parcelado no cartão de 

crédito ou R$ 350,00 à vista, no boleto bancário.  

Saiba mais: https://www.hamadriade.com.br/medicina-

ancestral-online 

Ou assista a live sobre Medicina Ancestral, disponível 

em nosso canal do youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=qYYcJT6v_Mc&t=362

6s 
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Constelação Sistêmica Familiar   
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Os vínculos do sistema familiar que a constelação fa-

miliar estuda e apresenta, são vínculos de vida, deter-

minados pelos laços de sangue, além dos de natureza 

sexual ou derivados do ato de salvar ou perder vida por 

alguém do sistema.   

Sogras(os) e cunhadas(os) não fazem parte do seu sis-

tema, nem você ao delas(es).   

Somente os filhos do casal se conectam a ambos os 

sistemas, de pai e mãe.   

No entanto, para que uma relação de casal seja bem 

sucedida e harmoniosa, é essencial que cada cônjuge 

tenha a família do outro no coração, com respeito e alta 

consideração.   

Afinal, a pessoa que você ama, ama os seus familiares 

e só existe graças a eles, que vieram antes.   

Quando há afeto e respeito pela família do outro, a con-

vivência se torna uma alegria e fonte de saudáveis for-

talecimento para a relação de casal. O contrário tam-

bém é verdadeiro.. 

 

 

 

 

 

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 

Você gostaria de participar de um Círculo de Mulhe-

res virtual e gratuito?  

O Tear são encontros mensais para falarmos sobre o Sagrado 

Feminino e Ginecologia Natural. Juntas estamos  tecendo uma 

rede de conhecimento, trocas de experiências, acolhimento e 

construção interna. 

A cada encontro vamos ter um assunto norteador previamen-

te estabelecido. Não há regras fixas, estaremos falando sobre 

um determinado assunto de maneira ampla e podemos entrar 

em outras questões, sempre que o grupo apresentar essa de-

manda.   

As Vagas são super limitadas, devido a dinâmica do círculo. 

Lembrando que se trata de um grupo de estudos, onde todas 

poderão dar seus depoimentos e contribuir com seus conheci-

mentos . 

 

Em Maio faremos nosso encontro no dia 27 às 20hs. 

Se você tiver interesse em participar entre em contato conosco pelo nosso site: 

  https://www.hamadriade.com.br/tear 

Tear de Gaia -  Círculo Virtual de Mulheres 

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.hamadriade.com.br/tear


  

 

Terapias Integrativas 
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Onde está a felicidade? 

Muitas pessoas passam a vida inteira em busca da feli-
cidade e acabam se frustrando, pois acreditam que a 
felicidade está atrelada ao ter, e não, ao ser. 

Acreditam que quando tiverem sucesso profissional, o 
carro mais moderno, a casa , o corpo ideal, a família 
dos sonhos  dos bons comerciais de margarina, serão 
plenamente felizes. 

Sinto lhe informar, mas isso é utopia. 

Você vai conquistar todas essas coisas e quando per-
ceber, continuará buscando a felicidade. Ela ainda não 
estará presente à sua vida. 

Isso acontece porque por muito tempo a sociedade 
vendeu a ideia de que isso era felicidade, e que você 
precisa adquirir isso para ser feliz. 

Olhando apenas para a matéria e não para o espírito, 
para beleza estética e não para a saúde mental e espi-
ritual. 

Acontece que estamos encarnados aqui para algo mais, 
não apenas para colecionar bens. Os bens materiais 
servem para nos dar conforto, não para nos fazer es-
cravos através de uma busca incessante por eles. 

Estamos aqui para experimentar, desenvolver, apren-
der o máximo de coisas em determinado tempo. Esse 
tempo passa num piscar de olhos.  

A verdadeira felicidade está no olhar de uma criança, 
em cada novo amanhecer, a cada flor que desabrocha, 

em cada gargalhada ecoada numa roda de amigos, está 
em cada abraço sincero. Está nos pequenos detalhes, 
basta observar e focar no teu ser, siga a voz do teu 
coração. 

No momento em que você entender que o propósito da 
vida não é a busca pela felicidade e sim, a experiência e 
o crescimento do Ser, a felicidade surge como uma 
consequência natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Quinto mês do ano e estamos como? 

Seus planos estão sendo seguidos?  

Esta comprometido com você mesmo? 

Tirou um tempo para sair da zona de conforto? 

Se não respondeu um "sim", tá na hora de rever seus 

hábitos. 

O que você está fazendo hoje irá contribuir para uma 

velhice saudável?  

Pense então que irá precisar ter habilidades como 

equilíbrio, coordenação, mobilidade, flexibilidade ... Pa-

ra que chegue lá firme e forte, comece hoje! 

Mude pequenos hábitos como ir ao supermercado a pé, 

levante-se para baixar o som da televisão, cuide da 

sua postura, durma bem, alimente-se saudável e se 

alongue. 

Pequenas ações que irão fazer a diferença! 

Depois disso, escolha algo que goste e aposte nisso.  

E a caminhada? Já pensou começar por ela? Escolha 

um trajeto de fácil execução, cuide da postura e cami-

nhe tranquilamente. 

Olha que bom os benefícios da caminhada para o corpo 

e a mente: 

Deixa o pulmão mais eficiente. O pulmão também é 

bastante beneficiado quando caminhamos.  

-Combate a osteoporose.  

-Afasta a depressão.  

-Aumenta a sensação de bem-estar.  

-Deixa o cérebro mais saudável.  

-Diminui a sonolência. ... 

-Mantém o peso em equilíbrio e emagrece. 

-Controla a vontade de comer. 

Então esse movimento que parece tão comum e que 

faz parte direto do nosso cotidiano, quando utilizado 

como atividade física, nos trás grandes possibilidades 

de melhora e só nos proporciona coisas boas. 

Foque no seu bem estar e crie possibilidades de cons-

truir um futuro saudável e pleno! 

 Beijos a todos!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach -Contato: (51) 999467746 

Insta: Geisa Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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O atendimento individual tem como objetivo a orientação 

para questões relacionadas ao ventre e corpo da mulher. 

São diferentes medicinas aplicadas a saúde física, ener-

gética e emocional feminina. Se você sente algum descon-

forto 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 reali-

zar uma fase de transição tranquila e saudável na meno-

pausa, entre em contato conosco. Também indicamos tra-

tamentos naturais e acompanhamos o processo de cura 

de mulheres com diferentes enfermidades como endome-

triose, candidíase, SOP, miomas, vaginose, leucorreias e 

outras, visando o equilíbrio entre o corpo físico/energético 

e as emoções. Os atendimentos e acompanhamentos são 

realizados de forma online (ao menos enquanto durar es-

sa pandemia) por uma terapeuta credenciada na Abrath—

Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos e, com 

formação em Ginecologia Natural, o que inclui conhecer a 

mística das ervas e as medicinas ancestrais 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 du-

rar a pandemia estaremos atendendo com preço promoci-

onal/social de R$ 60,00. Caso tenha alguma dúvida sobre 

o funcionamento dos atendimentos entre em contato co-

nosco pelo whats, teremos muito prazer em atender você 

pelo nº (54) 99154.1840 

 

Atendimentos em Ginecologia Natural— Hamadríade 

https://www.instagram.com/geisa.rosa.alves/?hl=pt-br


  

 

Mulher Erveira 
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Está chegando o friozinho que tal preparar um mel aro-

mático para acompanhar seus chás e receitas mági-

cas!!? 

Para aromatizar seu mel podemos utilizar flores, espe-

ciarias ou ervas secas. 

Para a receita separe mel caseiro puro e as ervas de 

sua preferência. 

- 250g de mel para 1 colher de sopa de erva seca. 

As ervas devem estar bem secas para não haver risco 

de contaminação, mofo ou bolor. 

Para aromatizar seu mel basta aquece-lo em banho 

maria, tomando o cuidado de não ferver, para não per-

der suas propriedades. Coloque a composição de ervas 

num frasco de vidro esterilizado e acrescente o mel 

líquido. 

Pronto! Agora é só deixar repousar por alguns dias. 

Quanto maior for o tempo, mais aroma irá conter. Reco-

mendo 3 luas ou 21 dias. 

Algumas opções de ervas para te ajudar: 

*Ervas aromáticas: manjericão, alecrim, sálvia ou tomi-

lho. 

*Especiarias: gengibre, cardamomo, canela, erva doce 

ou cravo da índia. 

*Flores: camomila, alfazema, rosas ou jasmim. 

Aproveite para energizar sua receita transformando-a 

em uma bela poção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me chamo Denisse Medeiros, Mãe e admiradora das 

artes energéticas espirituais. Trabalho com diversas 

práticas energéticas em sincronicidade, com um olhar 

mais carinhoso as questões de relacionamento, com-

portamentos da alma, o feminino e a natureza. Para 

adquirir o livro Mulher Erveira entre no site: 

www.mulhererveiracom.br/shop 

Para ficar por dentro das atividades e agenda siga nas 

redes sociais ou entre em contato pelo  

Whatsapp: (51) 99346-4109 

E-mail: mulhererveira@gmail.com   

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira 

Site: www.mulhererveira.com.br 

Volume 24,  edição 1. 

 

Conheça nosso site e veja a variedade de produtos naturais que confeccionamos para você! 

www.hamadriade.com.br 

Nossos cursos:  

Iniciação ao Sagrado Feminino—MAGIA LUMINAR está com as 

inscrições abertas, confere lá tudo que você pode aprender!  

CURSO 

 

Medicina Ancestral—o poder das ervas medicinais—inscrições 

abertas até 30/05  

CURSO 

Produtos e Cursos da Hamadríade 

http://www.mulhererveiracom.br/shop
https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/
http://www.hamadriade.com.br/shop
https://www.hamadriade.com.br/magia-luminar-curso
https://www.hamadriade.com.br/medicina-ancestral-online


  

 

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, fitoterapeuta, 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, e mais dois cursos online,  O primeiro trata da Iniciação ao Sagrado Feminino— 

Magia Luminar e o segundo é o Medicina Ancestral—a magia das ervas, em que apresentamos 19 

maneiras de se trabalhar com as ervas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assun-

tos são sempre 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

