
1º MÓDULO - 1ª LUA: Aquela que fala com as relações: Ela 
manifesta na sua Essência a compreensão da aliada da 
natureza, a mudança dos 4 ventos, o Povo Nuvem, os 
relâmpagos, o Povo Árvore, o Povo Vegetal, o Povo 
Pequeno (devas, fadas). O Povo das Pedras, os clãs do 
Ar, da Água, da Terra , do Fogo e de todas as outras 
formas de vida.- 2ª LUA: Guardiã da sabedoria: Ela 
representa todos os registros da Mãe terra. Ela é a 
Guardiã das memórias das pedras, a Protetora das 
Tradições e a guardiã da relembrança planetária. Ela nos 
ensina como desenvolver o Self honrando a Verdade em 
todas as coisas.  
 
2º MÓDULO - 3ª LUA: Aquela que Determina a Verdade. A 
Guardiã que determina a Verdade é aquela que guarda esse 
terceiro ciclo da Lua. Ela é uma juíza íntegra no que se 
refere aos direitos humanos. Ela é também a Guardiã da 
Igualdade e da Justiça. - 4ª LUA: Aquela que Vê a 
Verdade. A Guardiã que tem a Visão (Aquela que vê longe) 
é aquela do quarto ciclo da Lua. Ela é conectada com as 
cores de tom pastel, pois traz consigo a medicina da 
Profecia, vendo a Verdade em todas as cores. Ela é a 
Guardiã que abre as frestas do Universo, acessando a 
Porta Dourada da Iluminação que une todas as dimensões 
do despertar da consciência.  
 
3º MÓDULO - 5ª LUA: Aquela que ouve a verdade. Ela 
manifesta e incorpora a Imobilidade do Profundo 
Feminino. A sua manifestação é ouvir, nos ensina a 
entrar no silêncio e ouvir as mensagens da nossa própria 
natureza, nosso coração. - 6ª LUA: A contadora de 
Histórias: A Contadora de histórias ou Aquela que conta 
histórias nos ensina a ter fé, confiança e sermos 
humildes, aprendendo assim, a ficarmos sempre jovens em 
nossos corações, guardando a inocência intacta. Essas 
são algumas qualidades encontradas no Caminho Vermelho.  
 
4º MÓDULO - 7ª LUA: Aquela que Ama a Verdade. Aquela que 
ama todas as coisas é interligada com a cor amarela, a 
cor do amor que é uma transmutação dentro do seu coração 
e seu ciclo representa o Amor dentro da Verdade, que se 
encontra em todas as formas de vida. Ela nos ensina a 
Sabedoria da compaixão, como ser e se tornar uma mulher 
amorosa e uma mãe nutridora. - 8ª LUA: Aquela que Cura.  
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Aquela que Cura é a Guardiã que Serve a Verdade. Ela é a 
servidora da verdade e de todas as coisas. Ela ajuda a 
curar as crianças da Mãe Terra, guardando e perpetuando 
as Artes da cura e guiando como Mãe, todos os Ritos de 
Passagem. Guardiã dos Mistérios da Vida e da Morte, Ela 
traz o som da melodia do canto na iniciação da morte. 
Ela é também a parteira, Aquela que traz as Sementes de 
Luz à Vida.  
 
5º MÓDULO - 9ª LUA: O POR DO SOL DA MULHER SOLAR. Aquela 
que Compõe o Pôr do Sol é a Guardiã das propostas e dos 
sonhos de amanhã. Ela é conectada com a cor verde, a cor 
da livre Vontade Divina, a cor da vontade de viver e de 
sobreviver. Ela nos mostra como usar corretamente as 
nossas vontades para assegurar a abundância no futuro. 
Ela nos ensina que a vontade de viver, de sobreviver, de 
ser impecável, é querer preservar os recursos da Mãe 
Terra, que são partes fundamentais de nosso caminhar. - 
10ª LUA: AQUELA QUE TECE A TRAMA DA VIDA . Aquela que 
Tece a Trama da Vida representa o princípio criativo. 
Traz o princípio criativo e a conexão com o princípio da 
criação. Sua cor é rosa, e ela nos ensina a trabalhar 
com a verdade, o lado construtivo e destrutivo e como 
não perder completamente nossa energia.  
 
6º MÓDULO - 11ª LUA: Guardiã que caminha a Verdade. 
Aquela que caminha sua fala, liderança. Ela vem para nos 
dizer que nesse momento devemos assumir a liderança de 
nós mesmas e assumir verdadeiramente o que somos e 
caminhar nossa fala com coragem. Sermos um pilar que 
sustenta um templo, desde dentro. - 12ª LUA: Aquela que 
Ora pela verdade. Aquela que é grata pela vida, pelos 
movimentos, pelo céu, pela terra, pelas águas e pelo 
fogo, por seu povo, por seu clã, aquela que está na 
gratidão plena e confiante e faz a roda da vida girar 
harmonicamente.  
 
7º MÓDULO - 13ª LUA: Aquela que se torna a visão. 
Integração total do corpo, mente, espírito e emoção; do 
sul, do norte, do leste e oeste, o EU SOU, aquela que 
cria as novas formas integrando o sonho sagrado 
universal, aquela que assume seu poder pessoal, sua 
história conectada a grande história coletiva, aquela 
que puxa a cadeira e te dá um lugar na nessa roda de 
mulheres sagradas e permite que você assuma seu 
propósito. 
 


