Fitoenergia

Guia prático para
banho de ervas

Pela Terapeuta Holística Sammery Roberts

Fitoenergia
“A energia que vem das plantas. O verdadeiro
potencial energético e curativo”.
Destarte que, a Fitoenergia utiliza o campo energético
das plantas, ou seja, o princípio ativo sutil das ervas, no
campo sutil dos homens, dos nimais, dos ambientes e
das próprias plantas.
Dessa forma, a Fitoenergia é um sistema de cura e
equilíbrio natural, que oferece ás pessoas uma
ferramenta eficiente e acessível contra todas as
doenças, indo além dos campos da medicina
tradicional.

Como o nosso corpo é feito
essencialmente de energia, assim como
tudo o que existe no nosso planeta, e
essa compreensão do corpo vem sendo
trabalhada ao longo de milhares de anos,

especialmente pelos povos orientais, toda a energia
que desvia as pessoas do caminho da felicidade é
negativa e deverá, invariavelmente, gerar doenças.
O que a Fitoenergia faz é ativar o princípio energético
das plantas, que passam a agir em prol do equilíbrio da
energia dos chacras, e com isso atuam na verdadeira
origem da doença.
Sendo o corpo humano feito
essencialmente de energia,
num sistema complexo no qual
tudo está interligado.

“Cada um de nós possui sete chacras principais, que
começam na região do períneo indo até o topo da
cabeça, sendo que cada chacra está relacionado a uma
das principais glândulas endócrinas do corpo.”
Por fim, as glândulas que produzem as substâncias que
são lançadas na corrente sanguínea também mantém a
saúde e equilíbrio das energias, por isso cada
sentimento negativo afeta diferentes chacras,
consequentemente, problemas de saúdes distintos.

“O ser humano veio à Terra para ser feliz e
expressar sua beleza, ou seja, sentir amor,
desenvolver sua criatividade e exprimir
sentimentos superiores que estão de acordo com
sua matriz essencial”.

Banho de descarrego
Para levarmos uma vida saudável é necessário mantermos
o nível de energia vital em equilíbrio, libertando-nos de
influências negativas que afetam diretamente o nosso
biocampo.
Dessa forma, quando uma pessoa está com sua energia vital
desequilibrada, todas as áreas de sua vida sofrem as
consequências. Ela se torna menos abundante, porque não
consegue se conectar profundamente ao Universo, que não
recebe os seus sinais e não compreende os seus desejos,
ficando assim incapacitado de colocar mais coisas boas em
seu caminho.

Uma outra área que é extremamente afetada para falta de
energia vital é o biocampo, que, quando não é cuidado, nos
torna alvos fáceis para energias negativas, como o mauolhado. Se não estamos devidamente protegidos, somos
atingidos mais facilmente por energias e intenções
negativas.
Os Banhos De Descarrego, são indicados para eliminar
cargas energéticas negativas que adquirimos ao
transitarmos por todo tipo de ambiente, onde contém
vários “vírus energéticos”.
Isto posto, fique atento aos seus sentimentos e
pensamentos, se conecte com seu “EU interior”, deixe que
a sua intuição te guie.

"Emane energia positiva ao Universo, para
que ele possa reverter toda essa tua energia,
em acontecimentos bons na sua vida".

Banho de sal grosso e
banho de arruda
O banho de Sal Grosso é eficaz principalmente
para a limpeza energética, tirando do corpo toda
vibração negativa que nos impede de progredir.
Sua utilização é indicada como uma etapa
anterior ao banho de ervas, pois ele realizará uma
limpeza para depois a pessoa se banhar com a
mistura que carrega a energia que ela mais
precisa.

Banho de arruda

O Banho de Arruda tem como vantagens a
proteção e o descarrego, combatendo as
energias negativas, como desânimo, inveja,
instabilidade emocional.

Como fazer
Materiais: 7 punhados de Sal Grosso e
Arruda
Modo de fazer: Para realizar o Banho
De Sal Grosso será necessário colocar 7
punhados de Sal Grosso em um balde e
acrescentar água fria (do chuveiro). Já
no Banho De Arruda você deve colocar a
água para ferver, com a água fervendo
acrescente a Arruda. Reserve e espere
esfriar por 1 hora.
Primeiramente, tome seu banho
higiênico e depois despeje o Banho De
Sal Grosso dos ombros para baixo e
posteriormente o Banho de Arruda.

NÃO JOGUE O BANHO NA SUA CABEÇA,
SEMPRE DOS OMBROS PARA BAIXO!!!
MELHORES DIAS: SEGUNDA, QUARTA E
SEXTA

Banho de boldo
O Boldo tem capacidade de eliminar as impurezas
e energias negativas;

Materiais: Boldo e Água Fervendo;
Modo de fazer: Para o Banho De Boldo
você deve colocar a água para ferver,
com a água fervendo acrescente o
Boldo. Reserve e espere esfriar por 1
hora.

Primeiramente, tome seu banho
higiênico e depois despeje o
Banho De Boldo dos ombros para
baixo.

NÃO JOGUE O BANHO NA SUA CABEÇA,
SEMPRE DOS OMBROS PARA BAIXO!!!

Ervas de equilíbrio
BANHO DE ALECRIM: Permite uma sensação de
leveza e despreocupação, deixando a mente limpa
e o corpo totalmente energizado.

BANHO DE ALFAZEMA: Restabelece o equilíbrio
energético do nosso corpo e também limpa e
purifica ambientes.

Ervas da prosperidade:
abre caminho
RITUAL DA CANELA: No primeiro dia de cada
mês, vá até a porta de casa ou do trabalho,
segurando um punhado de canela em pó na palma
da mão direita. Assopre de fora para dentro,
mentalizando a prosperidade e o sucesso naquilo
que almeja.
Depois repita: “Quando essa canela eu soprar, a
prosperidade aqui entrará."

“Sua saúde, felicidade e prosperidade não são
consequências de eventos ou ações de outros, mas
da maneira como você pensa e sente”.
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