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Quem somos?

Nós somos Bruno J. Gimenes e Patrícia Cândido e
neste material especial nós vamos lhe ensinar
algumas técnicas especiais de aplicação e resultados
rápidos, para você usar imediatamente na sua vida
ou para ajudar alguém que você queira.
Escritores, professores e palestrantes com 14 anos de
experiência, ministram cursos e palestras pelo Brasil na
área de autoconhecimento, terapias naturais e
transformação pessoal, com especialidade na evolução
da consciência e no desenvolvimento da missão.
Este conjunto de técnicas que você verá a seguir
baseia-se justamente nos conceitos da Fitoenergética,
uma terapia natural que utiliza a energia das plantas
para o equilíbrio da alma.
www.luzdaserra.com.br/ﬁtoenergetica

O que é a Fitoenergetica?
É um sistema natural de cura, equilíbrio e elevação da
consciência que, através da energia das plantas
(ﬁtoenergia), ajuda no equilíbrio das emoções e
pensamentos que, quando estão em desequilíbrio, são
os reais causadores das doenças. É uma terapia que
proporciona a elevação da consciência e do
discernimento, estimulando profundos sentimentos.

Existem muitas outras perguntas respondidas sobre
a Fitoenergética que você pode encontrar aqui:
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Por que a ﬁtoenergética é
tão eﬁciente e atua na alma?
As plantas possuem um campo de energia invisível
saudável e vitalizante que, se aplicado corretamente,
pode atuar de forma impressionante em nós seres
humanos, nos animais de estimação, em ambientes e
até em objetos.
As doenças da alma, como depressão, medo, tristeza,
pânico, ansiedade, transtorno de comportamento,
insônia, entre outras, nascem na alma. Por isso,
qualquer tratamento que quiser realmente curar a
causa e ir na origem do problema precisa alcançar a
alma. A alma é uma consciência, e como tal é um
campo de energia.
O poder das ervas é precioso justamente porque
consegue atingir este campo de energia.

A eﬁciência da Fitoenergética é comprovada em
diversos experimentos com base cientíﬁca e em
estudos de casos reais. Você pode acessar esses
estudos de caso e provas da eﬁcácia da Fitoenergética
clicando aqui:
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Por que a ﬁtoenergética é
tão eﬁciente e atua na alma?
Vale lembrar que a Fitoenergética é poderosa tanto
nos casos em que se deseja uma transformação e cura
da alma, quanto nos casos que simplesmente se deseja
mais energia, mais qualidades intrínsecas do ser, como
conﬁança, autoestima, poder de comunicação,
motivação, etc.
A Fitoenergética é eﬁciente porque é diferente de tudo
que atua apenas no campo físico dos problemas, ela
atua nas verdadeiras causas, é simples, eﬁciente, natural
e não tem contraindicações se usado exatamente da
forma recomendada pelo especialista na técnica.
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Como usar as fórmulas Fitoenergéticas
Fitoenergética não é Fitoterapia, portanto o que você
precisa saber é que não será o princípio ativo químico
da planta que oferecerá o benefício, mas o seu campo
energético associado a parte sutil.
Com essa informação, o que você precisa saber é que
o princípio ativo químico é desnecessário, já que o
conceito é totalmente inovador e diferente.
Então vamos a algumas informações ESSENCIAIS para
o uso correto da Fitoenergética.
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O que você precisa saber antes de usar
a Fitoenergética
As plantas podem ser desidratadas ou frescas e
podem ser de qualquer parte da planta, raiz,
semente, ﬂor, etc.
A quantidade de ervas que você vai usar é muito
pequena, a cada preparação você utilizará o
equivalente a uma pitada.
Você pode misturar uma pequena porção de cada
uma das espécies utilizadas na fórmula e armazenar
em um pequeno pote. Sempre que você for fazer
seu preparo, pegue uma pequena pitada dessa
mistura.
Quando for utilizar em meio aquoso, sempre faça
em formato de chá. Depois decida se vai usar
ingerindo, como spray ou como banho. A escolha
é sua.
Nunca ferva a água. Sempre que for fazer um chá
quente, apenas aqueça até que comece a formar
bolhas.
Nunca use água aquecida em fonte elétrica ou
microondas.
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O que você precisa saber antes de usar
a Fitoenergética
Você pode começar no dia da semana que desejar e
a hora que quiser, contudo, o ciclo completo só
acontece se você conseguir concluir a recomendação
de cada fórmula sem interrupções.
O horário do uso não importa, desde que não se
pule o dia.
Caso você esquecer de fazer um dia, precisará
começar do zero para ter o resultado que deseja.
Ao ﬁnal do ciclo do tratamento que você for utilizar,
recomendamos que você procure um proﬁssional
da Fitoenergética para que analise profundamente
suas características pessoais para dar continuidade
a novos tratamentos.
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O que você precisa saber antes de usar
a Fitoenergética
Não ache que apenas usando fórmulas da
Fitoenergética tudo vai mudar na sua vida
automaticamente. As principais mudanças em
nossas vidas vem junto com novas atitudes. Fique
atenta(o) a elas e associe a prática das fórmulas
com novos hábitos. Sempre que você usar a
Fitoenergética, será comum você ter vontade de
melhorar seus hábitos naturalmente.
Você precisa fazer ciclos completos. Você não terá
efeitos plenos se não ﬁzer os ciclos completos de
acordo com as receitas recomendadas.
No caso do incenso, as ervas precisam ser
desidratadas obrigatoriamente, mas nas outras
aplicações tanto faz.
Jamais exclua qualquer uma erva das fórmulas ou
substitua por outra. Os compostos são
energeticamente equilibrados e calculados por
especialistas em Fitoenergética. Somente altere as
fórmulas se você já for um aluno formado do curso
avançado em Fitoenergética e tiver conhecimento
técnico suﬁciente para recomendar continuidade
dos tratamentos.
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O que você precisa saber antes de usar
a Fitoenergética
Nunca use o preparado por mais de 2 horas. O poder
da Fitoenergética se perde a partir deste período.
Respeite o intervalo recomendado e a forma de uso
de cada fórmula indicada.
Faça exatamente conforme recomendado. Siga à
risca as recomendações.
Procure se concentrar ao fazer as práticas. Não divida
atenção com outros afazeres, pois a sua atenção
focada é parte muito importante do processo.
Quando os resultados surgirem, ﬁque atenta(o) às
intuições que você terá. Elas normalmente chamarão
a sua atenção para mudanças de atitudes que você
precisará promover.
Jamais interrompa qualquer recomendação médica.
A Fitoenergética é uma terapia natural e
complementar a qualquer outro tratamento que
esteja fazendo para obter saúde e energia.
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Chaves para ativar o Poder Oculto
das Ervas
Aqui estão algumas entre as inúmeras opções para
você potencializar a ﬁtoenergia e despertar o poder
oculto das ervas.
Com essas práticas simples e poderosas você terá
acesso a um novo mundo de cura da alma e
transformação pessoal.
Você poderá escolher uma dessas formas para usar
constantemente. Você também pode variar dia após
dia, usando a que mais estiver em sintonia com você.
E se quiser pode aplicar mais de uma prática
simultaneamente. O uso é livre, muito simples e só
lhe trará benefícios.

1 - Ativação com Prece ou Oração
Coloque o seu preparo, as ervas ou mesmo a sua xícara de chá,
em uma mesa limpa e sem adereços.
Eleve-se a Deus em uma sintonia sincera de gratidão.
Sinta a força do bem maior atuando na sua alma.
Sinta a força da Gratidão tomar conta de você
Sinta o poder das forças superiores envolvendo o seu ser.
www.luzdaserra.com.br/ﬁtoenergetica

Coloque o seu preparo, as ervas ou mesmo a sua xícara de chá,
em uma mesa limpa e sem adereços.
Eleve-se a Deus em uma sintonia sincera de gratidão.
Sinta a força do bem maior atuando na sua alma.
Sinta a força da Gratidão tomar conta de você.
Sinta o poder das forças superiores envolvendo o seu ser.
Então direcione uma intenção para que a energia dessa conexão
atue nas ervas, na xícara de chá, incenso ou mandala que você
estiver preparando.
Aguarde alguns instantes e estará pronto!

2 - Ativação com Mantras
Coloque as ervas, incenso, mandala, ou mesmo a sua xícara de
chá em uma mesa limpa e sem adereços.
Entoe os mantras de sua preferência direcionando a intenção
para as ervas ou chá.
Aguarde alguns instantes e estará pronto!
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3 - Ativação com Verde e Prata
Coloque as ervas, incenso, mandala, ou mesmo a sua xícara de
chá em uma mesa limpa e sem adereços.
Concentre-se em imaginar, visualizar ou acreditar que no centro
da sua testa se forma um ponto de luz prata.
Simultaneamente imagine, acredite ou simplesmente sinta que
na região do seu coração forma-se um ponto luminoso verde.
Então sustente a crença ou a visualização desses dois pontos
acesos: o ponto prata na sua testa e o ponto vede no seu coração.
Fique sustentando a visualização dessas duas luzes.
Então imagine, sinta ou acredite, que as luzes verde e prata que
antes estavam no seu coração e testa, agora pulsam na ervas
ou na xícara de chá sobre a mesa.
Então, sinta, imagine ou acredite, que as luzes verde e prata
pulsam com suavidade como um coração.
E elas se alternam, pulsando verde e prata, verde e prata, verde
e prata. Quando o verde ﬁca fraco, o prata ﬁca mais forte e assim
ciclicamente.
Quando você sentir que as luzes verde e prata pulsam
automaticamente sem mesmo que você esteja forçando a
visualização, diga mentalmente a palavra: Ativou!
Aguarde alguns instantes e estará pronto!
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4 - Ativação com Reiki ou imposição de mãos
Coloque as ervas, incenso, mandala ou mesmo a sua xícara de
chá em uma mesa limpa e sem adereços.
Faça uma simples conexão com forças superiores.
Deixe sua energia amorosa ﬂuir e peça para servir como um canal
da energia Maior.
Então imponha as mãos na direção do que será energizado e
aplique a energia de 2 a 3 minutos.
Aguarde alguns instantes e estará pronto!
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Viva em sintonia com a Energia
das Ervas
Esperamos que este material seja muito útil na sua
busca por sua felicidade e plenitude!
Na verdade, as dicas só estão começando, porque
existe um mundo de cura, transformação e elevação
com a energia das ervas e a Fitoenergética.
Se você acha que esse conteúdo foi útil e quer se
aprofundar ainda mais, inscreva-se no Circuito
Online da Fitoenergética, que acontece apenas
uma vez ao ano.
Fique atento aos seus e-mails para participar!
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Queremos conhecer sua história
Nós adoraríamos ver os resultados que você está tendo!
Caso tenhamos contribuído para alguma mudança ou
conquista na sua vida, mande o seu comentário para
nós. É isso que nos deixa motivados e nos gera mais
energia para sempre ajudar mais pessoas!
Nos despedimos aqui deixando alguns casos de
pessoas que tiveram suas vidas totalmente
transformadas pela Fitoenergética. Esperamos que
esses casos também inspirem você a conquistar tudo
que você precisa!
Muita Luz!
Bruno Gimenes & Patrícia Cândido
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