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assunto abordado

 

 

O conteúdo deste e-book é de caráter informativo.

Abaixo, informarei práticas naturais que podem amenizar

sintomas e até complementar o tratamento efetivo na

recuperação da normalidade do ser.   

 

Este material está sob a proteção das leis de diretos

autorais, com todos os direitos reservados. É proibida a

venda, distribuição, cópia ou reprodução total ou parcial

deste conteúdo.
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quem sou

 

 

Erica Vazquez, terapeuta holística naturalista, certificada na ABRATH_

Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos como Fito-reiki(energias

fitoterápicas etérica das ervas), Aromaterapia, Fitoterapia Aplicada,

Magia Natural e Divina das Ervas, Fitoenergéticas. Estou sempre

pesquisando, complementando e atualizando meus conhecimentos de

forma autodidata os poderes das ervas em geral (fitoterápico e

fitoenergético). Atuo há mais de 8 anos como terapeuta, facilitadora e

palestrante sobre assuntos que envolvem os poderes etéricos e físico dos

elementos vegetais para cura emocional, mental e física dos seres vivos

(humanos e animais), como também para ambientes em geral. Faço

atendimentos e cursos presenciais e online. Alguns cursos que ministro:

Manipulando os Poderes das Ervas - Fito-reiki (Reiki com a energia etérica

das Ervas) - Banhoterapia & Chaterapia - Florescer com a Primavera
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introdução

 

 

Neste e-book abordarei uma explanação á nível de conhecimento básico

sobre algumas Ervas em suas funções Fitoterápica (medicina herbal) e

Fitoenergética (energia etérica), comprovada por mim em atuação no

consultório e depoimento de consulentes que se beneficiaram com meus

tratamentos efetivos. Então se permita conhecer os poderes das ervas

além do casual.

 

Boa Leitura!
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O que é Medicina Herbal (fitoterapia)
/Herbalismo físico

 

 

Herbalismo físico, fitoterapia, naturopatia ou medicina herbal, é o estudo e

utilização de plantas para fins medicinais ou como suplemento alimentar,

curando, mantendo e equilibrando a saúde física dos seres vivos. Na

época de nossos ancestrais até hoje, através de experiências e erros,

descobrimos as plantas eficazes no tratamento de desequilíbrios físicos

(doenças). Com o avanço da ciência, facilita a identificação da composição

química dessas plantas, podemos compreender melhor os seus poderes de

cura. As pessoas utilizam os vegetais como alimentos (nutrição diária), é

forma de prevenção contra certas enfermidades e aliviar sintomas

corriqueiros de desequilíbrio do seu organismo, como por exemplo chá de

camomila para acalmar os nervos e boldo para desintoxicar o fígado.
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O que é Fitoenergética / Energia
etérica das Ervas

 

 

Fitoenergética ou Energia etérica das ervas é o estudo e atuação das forças

quânticas (forças sutis) das plantas. Além das plantas terem suas propriedades

químicas-fisiológicas, possuem também forças poderosas etéricas, quânticas,

sutis, ou seja, forças invisíveis com um poder intenso de ação para os seres

vivos. Atuando no estado emocional, espiritual e claro, no físico. Você já se

perguntou o porquê uma benzedeira usa galhinho de arruda ou de qualquer

outra erva para fazer suas rezas e curar ou aliviar algo intencionado? Pois é

rezando com a planta na mão ela “ativa” a força etérica deste elemento para

sugar a energia ruim, como mal olhado, quebranto, mal-estar do ser benzido,

transmutando para reequilíbrio e bem-estar. O banho de rosas que se faz em

SPA’s, no dia de noivas ou qualquer outra ocasião para relaxamento e prazer

da pessoa é uma concentração enorme de energia etérica de amor, autoestima

e paz interior, pois ali está presente a força fitoenergética das rosas. Já pensou

se fizer “ativações de energias” com palavras ou pensamentos, como

potencializaria o benefício?!
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Energia Etérica:  Motiva o ser a esperar a hora certa para expressar e

agir o que deseja, gera paz interior, tranquiliza; completa o “Eu” interior;

cria visão estratégica da vida, ter atitude, não julgar o próximo,

respeitar os limites das outras pessoas.

Fitoterápico: Analgésica, sedativa e possui um poder de limpeza e

purificação muito potente. Serve para combater dor de cabeça, dor

reumática, gripe, tosse, enxaqueca, tensão nervosas, asma e catarro,

além de acalmar e relaxar. 

Preparo: fazer chá, compressa, banho, inalação e escalda-pés.

 

 

Alfazema/Lavanda
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Energia Etérica:  Acalma o excesso de “razão” no ser, a agressividade

e violência. Reduz o efeito “pavio curto” (pessoa explosiva e irritada) e

a falta de tolerância, reduz a hiperatividade e o estresse físico. Amplia

a intuição, magnetismo e percepção dos fatos.

Fitoterápico: Antiflatulentas, expetorantes, digestivas,

antiespasmódicas, diuréticas, anti-inflamatórias e fungicidas. Por isso,

pode ser usado para combater os gases intestinais e para auxiliar no

tratamento de doenças respiratórias, como gripe, resfriado ou

bronquite.

 Preparo: fazer chá, banho, inalação e escalda-pés.

 

 

Anis estrelado / estrela
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Energia Etérica: Poderoso purificador de energias negativas, libera o

choro reprimido e a tristeza interior. Traz força para superar os desejos

não realizados; elimina a frustração e o sentimento de fracasso; ajuda a

limpar traumas e insatisfações que tornam a pessoa amarga, reclamona

e chata.

Fitoterápico: Ótima no tratamento de varizes, é um poderoso inseticida

e vermífugo, combate piolhos, pulgas, sarna e vermes. Ajuda ainda a

tratar dores reumáticas, dor de cabeça, má digestão e tem efeito

calmante.

 Preparo: fazer chá, banho e escalda-pés.

 

 

Arruda
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Energia Etérica: Equilibra o excesso de ego; traz posturas saudáveis

em todas as situações da vida; limpa sofrimentos reprimidos; elimina

auto martírio e auto repressão; bloqueia a penetração de energias

densas; auxilia na concentração para pessoas dispersas.

Fitoterápico: Trata má digestão, problemas do fígado, litíase biliar,

gota, obstipação, cistite, flatulência, dor de cabeça e suores frio. Bom

remédio para limpar o sangue, depurativo.

Preparo: fazer chá, compressa, banho e escalda-pés.

 

 

boldo
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Energia Etérica: Gera satisfação por aquilo que se tem; ajuda a criar

vínculos de carinho e respeito pelos seres em geral, a encontrar sua

missão pessoal na vida e saber realizá-la; força movimentadora,

adiciona alegria e amor na vida; eleva a frequência dos pensamentos.

Fitoterápico: Auxilia no tratamento de acne, aftas, gastrite, dermatite,

psoríase, rachaduras no seio, varizes, candidíase, verruga, vômito,

alergias, assaduras, queimaduras de sol, feridas, brotoeja, cólica

menstrual, clareia manchas e inflamações de pele.

Preparo: fazer chá, compressa, banho e escalda-pés.

 

 

Calêndula
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Energia Etérica: Elimina a raiva, o ódio, as mágoas, o medo e a falta de

fé; ajuda a ter esperança e saber perdoar; gera otimismo e elimina o

estresse emocional. Acalma e relaxa em casos de nervosismo e

hiperatividade.

Fitoterápico: Acalma e a relaxa; alivia o estresse; auxilia no tratamento

da ansiedade; ajuda no problema de estômago, a controlar a má

digestão e a tratar as úlceras; alivia o enjoo e cólicas menstruais.

Preparo: fazer chá, compressa, banho e escalda-pés.

 

 

Camomila
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Energia Etérica: Contra doenças do coração; traz tolerância; limpa o

sentimento de solidão; contra sentimento de possessividade,

egocentrismo e narcisismo. Em casos de câncer de pulmão e esôfago,

úlcera e gastrite, eleva a imunidade energética.

Fitoterápico: Serve para ajudar no tratamento de má digestão, prisão

de ventre, diarreia, anemia, gripe, febre, doenças do fígado, diabetes,

vermes intestinais, aftas, amigdalites, anorexia, azia, bronquite,

colesterol, doenças da bexiga, má circulação do sangue e feridas

Preparo: fazer chá, compressa, banho e escalda-pés.

 

 

Carqueja
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Energia Etérica: Aumenta a coragem; diminui a ansiedade; gera

dinamismo; ajuda a saber organizar as prioridades. Por diminuir a

ansiedade, tranquiliza o estado de espirito, quando utilizado antes de

dormir, induz a uma leve sonolência.

Fitoterápico: Melhora os sintomas de gripe e resfriado, como tosse,

coriza e catarro, estimulante na produção de leite materno. Rico em

potássio, um importante eletrólito que ajuda a reduzir o ritmo dos

batimentos cardíacos e a pressão arterial.

Preparo: fazer chá, compressa, inalaçāo, banho e escalda-pés.

 

 

erva doce
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Energia Etérica: Cria simpatia nos relacionamentos, alegria,

amorosidade, doçura, intimidade e companheirismo. Elimina o mau

humor nas relações e traz simplicidade para resolver problemas com o

parceiro (a). Fortificador, regenerador e captador de energias positivas.

Fitoterápico: Auxiliar na perda de peso, combate azia e gases

intestinais, antioxidante e anti-inflamatório, melhorar náuseas e vômitos,

protege o estômago contra úlceras, previne o câncer cólon-retal,

regula a pressão arterial.

Preparo: fazer chá, banho e escalda-pés.

 

 

gengibre
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Energia Etérica: Elimina o excesso de consumismo material, o

tabagismo; ajuda a ser realista, ter os pés no chão, saber amar

coerentemente sabendo dizer não quando for necessário. Também

indicado para conseguir ter orgasmos na relação sexual e sentir os

prazeres da vida.

Fitoterápico: Para baixar o mau colesterol; antioxidante; ajudando

assim a proteger contra doenças cardíacas; facilita a digestão,

regulariza o intestino, combate a retenção de líquido e até estimula o

emagrecimento.

Preparo: fazer chá, banho e escalda-pés.

 

 

hibisco

 

www.terapiaherbalista.com.br



 

Energia Etérica: Limpa a mente e o campo energético; desacelera a

atividade mental; transmuta as energias densas de ordem mental e as

de formas-pensamento; alivia tensões; ajuda a parar com os

pensamentos negativos; descongestiona os pensamentos; expande a

consciência; abre o chacra frontal (sexto); estimula a clarividência e

aumenta a sensibilidade extrafísica.

Fitoterápico: Alivia a síndrome do intestino irritado, ajuda a aliviar

sintomas da asma e outros problemas respiratórios, alivia sintomas de

gripes e resfriados, alivia coceira e irritações da pele, melhora a saúde

bucal e alivia náuseas.

Preparo: fazer chá, banho, inalação, compressa e escalda-pés.

 

 

Hortelã
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Energia Etérica: Ajuda na explanaçāo, traz sabedoria e discernimento

para tomada de decisão, criar argumentos que convençam, saber

explicar de forma correta de acordo com o público expectador, usar

linguajar criativo e dinâmico, ser criativo e rápido nas palavras; estimula

o dom da palavra falada.

Fitoterápico: Ajudar em casos de ansiedade, irritabilidade, reduzir

ondas de calor na menopausa, indigestão, reduzir o mau colesterol,

diabetes e no tratamento de gastrites e úlceras. Estimula o

funcionamento cerebral melhorando a memória e a concentração, e

também elimina desordens cognitivas que podem aparecer, incluindo

Alzheimer e demência.

Preparo: fazer chá, banho, inalação, compressa e escalda-pés.

 

 

sálvia
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Ingrediente imprescindível para se obter bons resultados no Herbalismo,

seja físico ou etérico, o “BOM SENSO”. 

Já dizia minha avó: Tudo que é demais é ruim! Dosagem correta dos

elementos de preparo (água+ erva), como por exemplo: para cada 500ml

de água, coloca-se 1 colher de sopa da erva indicada, seja para chás,

banhos, inalação ou escalda-pés. 

Atenção também ao número de vezes no consumo. 

 

Indicado não beber ou inalar mais do que 5 vezes na semana.

O mesmo conselho vale para emanação das energias etéricas das ervas.

Excesso desequilibra e demora-se para a vibração se normalizar.

BOM SENSO
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 Gratidāo por ler este conteúdo 

feito com muito carinho!

 

Estou ansiosa para ouvir seus comentários

 

Visite nosso site e receba mais dicas  
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https://www.facebook.com/terapeutaericavazquez/
https://www.instagram.com/ericavazquez_terapiaholistica/
https://www.youtube.com/channel/UCkHs-Uo1jxpEeXizVD6bgBg/about?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/erica-vazquez-4651b81aa/

