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Despertar Espiritual 

 
 

 

O despertar espiritual leva a uma consciência crescente e a um novo sentido para 

a vida, com novas aspirações e inspirações. 

 

A sensação de que algo mudou dentro de você 
 

Você não consegue explicar, mas algo dentro de você está diferente. Você tem aquela 

sensação de que se tornou uma nova pessoa. Você sente que está cada vez mais perto 

da sua verdade. E essa sensação te enche de alegria! Mas também te assusta um 

pouco, pois parece fugir da sua zona de conforto e, principalmente, das amarras da 

sociedade. Mas agora você escapou da máscara que cobria a sua vida e tudo parece 

muito mais claro e simples.  
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O mundo tem, enfim, uma nova cor! 
 

Percepção dos seus hábitos negativos do passado 

Você percebe tudo que estava errado na sua “vida antiga”, no seu “eu antigo”. Você 

percebe todas aquelas coisas que fazia e que já não fazem parte da sua vida. Você está 

pronto para uma mudança profunda e não quer voltar ao passado.  

 

Você sente uma sensação profunda de felicidade, paz e 

alegria.  
 

É um novo momento, carregado de esperança! 

 

Trecho de autoria  Gabrielle Carreira da Equipe Eu Sem Fronteiras. 

Fonte: https://www.eusemfronteiras.com.br/por-que-voce-esta-passando-por-um-despertar-

espiritual/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eusemfronteiras.com.br/por-que-voce-esta-passando-por-um-despertar-espiritual/
https://www.eusemfronteiras.com.br/por-que-voce-esta-passando-por-um-despertar-espiritual/
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Autocura & Autoconhecimento 
 

 

 

 

Reescrevendo a estória da sua vida 

 

Mas antes de tudo! 

  

Precisamos entender que a vida é um “Jogo” (metáfora). É como se você, 

colocasse um óculos virtual e acessasse a uma outra realidade. E essa realidade 

chamamos de “Jogo da Vida”. 

  

Deixa-me lhe contar uma Estória. 

  

A Fonte que Tudo É (DEUS) emanou uma Centelha Divina (Você) em total perfeição 

e harmonia com um propósito e missão de vida. 
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Essa Centelha Divina (Você) tinha que colocar em prática os planos para ter a 

“experiência” de acordo com o seu propósito a qual foi criada. 

  

Foi nesse momento (metáfora, pois no mundo espiritual não existe o tempo e 

espaço) que você escolheu colocar o seu “Óculos Virtual” e jogar o “Jogo da Vida”. 

  

Só que ao entrar nesse jogo a Centelha Divina perdeu 95% da sua própria Essência 

Divina para assumir a vida biológica. 

  

Agora a Centelha Divina está no jogo, só que sem a lembrança de quem realmente 

é!  

  

E para ajudar piorar a situação, seres negativos entraram (invadiram) o jogo e 

desvirtuaram todo o propósito de amor, evolução e crescimento. 

  

E aqui estamos eu e você nesse mundo (jogo) passando por muitas vezes por 

aflições e angústias. Mas esse nunca foi o plano original do jogo. 

  

Sua missão é:  reconectar-se com a Fonte que Tudo É (DEUS) e emanar nesse mundo 

toda a sua Essência Divina (AMOR). 

  

Fim da estória.  

 

  

Tenha Fé e um Bom Animo. 

  

Não importa a situação que você está passando nesse momento. A única verdade 

que jamais mudará é que há em você todo o “Potencial Divino” para superar e 

vencer essa situação.  
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Acredite NISSO! Você é CAPAZ! Sim, você PODE! 

  

Meu conselho é que você procure se auto conhecer. Buscando entender que Tudo 

é Possível ao que Crê! 

  

Que há dentro do seu coração todo o “PODER” para vencer cada fase desse “Jogo 

da Vida”. 

  

Vou deixar dicas para você por em prática em sua vida no dia a dia. Que irão lhe 

ajudar no seu processo de autoconhecimento e autocura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

10 passos para desenvolver a Autocura & Autoconhecimento 
 

 

1. Passado, Presente e Futuro, é uma ilusão. O que só existe é o estado de estar 

no “AQUI e no AGORA”. 

2. Busque sair do automático. Procure sentir o que está fazendo. Coloque a sua 

atenção “Foco”. 

3. Mude o vocabulário de Não Tenho, Não posso, Não consigo para Eu Tenho, 

Eu posso, Eu Consigo. 

4. Busque a espiritualidade (DEUS) tendo um tempo a sós com o seu EU INTERIOR 

(Intuição). 

5. Faça uma lista de atitudes URGENTES que você precisa tomar. Não deixe para 

amanhã o que você pode fazer “HOJE”. 
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6. Seus pensamentos é o que cria a sua realidade no “jogo”. Então, tenha 

pensamentos positivos. 

7. Entenda que existe a Lei da Atração. Tudo o que você emana (pensamentos), 

voltará para você! 

8. Reconheça os seus limites! Suba as escadas da sua vida um degrau de cada 

vez. 

9. Não se iluda! Não há mudança sem “sair da Zona de Conforto” 

10. Pratique todos os dias a indicação da Meditação Guiada abaixo para sua 

Conexão Espiritual. 

https://youtu.be/4LuIlc1e15U 

 

Conexão de 4 Etapas | O Passo a Passo da 

Conexão que funciona 

Mais de 25 mil pessoas participaram do Desafio 

Meu Caminho de Luz e em 75 horas as 

inscrições para o Programa Online O Chamado 

da Luz encerraram! Se você não... 

youtu.be 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/4LuIlc1e15U
https://youtu.be/4LuIlc1e15U
https://youtu.be/4LuIlc1e15U
https://youtu.be/4LuIlc1e15U
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Imersão em Espiritualidade e Física Quântica 
 

 

 

 

Assista o melhor documentário que existe na atualidade sobre Espiritualidade (Fé) & 

Física Quântica (Ciência) 

 

Link YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=93b3UwHCxGM 

 

Quem Somos Nós - Filme HD - Versão 

Expandida - Completo - YouTube 

Documentário lançado em 23.04.2004 

que mostra como a Mecânica 

Quântica explica a realidade do 

universo no qual estamos inseridos e 

como isso afeta a nossa vida 

diariamente sem nos darmos conta ... 

www.youtube.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93b3UwHCxGM
https://www.youtube.com/watch?v=93b3UwHCxGM
https://www.youtube.com/watch?v=93b3UwHCxGM
https://www.youtube.com/watch?v=93b3UwHCxGM
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FLORAL DE SAINT GERMAIN 
 

 

 

O que é o floral? 
 

Os Florais de Saint Germain contêm energias de alta potência vibratória, de pura 

Luz, extraída de certas flores, que ajudam no desenvolvimento da consciência 

humana, harmonizam os campos mentais, emocionais e efetuam a conexão com 

o Eu Superior, a consciência maior. 

São florais que induzem ao autoconhecimento, e é somente pelo 

autoconhecimento que a consciência humana se transforma e se eleva.  

 

Fonte: https://www.fsg.com.br/ 

  

 

https://www.fsg.com.br/
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Prescrição da sua Fórmula: 

  

o Lótus do Egito (Nymphaea alba) 

o Begônia (Begonia semperflorens) 

o Allium (Allium L.) 

o Boa Sorte (Cordia verbenacea) 

o Lótus Azul (Nymphaea stellata) 

o Dulcis (Hovenia dulcis) 

o Lírio da Paz (Spathiphyllum walisii) 

 

Como tomar o floral? 
 

• Pingar embaixo da língua 04 gotas - 04 vezes ao dia. 

• Evite expor o floral a luz Solar e a equipamentos eletrônicos. 

• Cada frasco spray 30ml irá durar em média de 20 a 30 dias. 

• Seu tratamento será de 03 meses para a fórmula acima. 

➢ Não indicado para gestantes 

 

 

Onde comprar o floral? 
 

Acesso o site oficial da FSG para ver a lista de farmácias manipulação credenciada a vender 

as essências. 

 

https://www.fsg.com.br/onde-comprar/ 

 

 

https://www.fsg.com.br/onde-comprar/
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Descrição das Essências Florais: 

 

Lótus do Egito (Nymphaea alba) 

 Floral de profunda limpeza de todo os chacras; 

 Nos leva para frequências mais elevadas. 

Nível da personalidade: A essência floral Lotus do Egito traz harmonia, enlevo e a 

visão da vida de forma mais elevada, sem envolvimento do ego. Promove a 

expansão da consciência, traz a compreensão dos acontecimentos, mais 

consciência de sí integrado ao Eu Maior. É um floral transmutador de energias. Faz 

um profundo trabalho de limpeza no chacra básico, como também, faz limpeza em 

todos os outros chacras. Purifica toxinas psíquicas emitidas por outros, toxinas que 

desestabilizam nossos chacras, podendo causar até a nossa desconexão com o 

alto. Toxinas que nos causam muito sofrimento, congestionando o Plexo Solar. 

Nível da Alma: “Floral que leva a devoção inspiracional à Verdade cósmica e à 

Sabedoria. Manifesta o aspecto mais alto da mente. A mente em sintonia com o 

Espírito integrado com a Vontade Divina para encontrar Paz e Iluminação, 

harmonizando para a utilização da informação visionária interna, na compreensão 

de que sabedoria vem de harmonia, que vem da contemplação, que vem da paz 

interior que leva à luz interior e alegria interna.” 

 

Begônia (Begonia semperflorens) 

 Desobstrução dos canais internos; 

 Faz contacto com o Eu Superior; 

 Trabalha autoconhecimento. 

Essa essência floral é própria aos que estão na senda da espiritualidade. Precisam 

resgatar a pureza da criança interna para acessar o Oráculo interno e se descobrir. 

Trabalha o desbloqueio do canal dessa comunicação que é feita por nossa alma. 

É um floral desobstruente e de limpeza. A Begônia é empregada na fitoterapia para 

combater o catarro da bexiga, as desinterias, o escorbuto, as cólicas, as dores e as 

aftas; é refrigerante, desinflama as gengivas. É usada popularmente para tirar as 

manchas de roupas. 
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Allium (Allium L.) 

 Floral de proteção contra vampirismo energético; 

 Trabalha a fé e determinação; 

 Proteção contra taques de forças psíquicas; 

 Desfaz encantamentos; 

 Excelente para combater a gripe e resfriados. 

Desfaz encantamentos. Traz potente proteção aos ataques de forças psíquicas 

astrais e consequentes vampirismos. É um poderoso desobsessor. O floral Allium 

devolve a calma, o discernimento, atua como floral coadjuvante nos estados de: 

esgotamento físico e psíquico, insônia, hipocondria, atua contra hóspedes 

indesejáveis, hipotensão, anorexia, distúrbios metabólicos, obesidade, menstruação 

atrasada. Próprio para anular o “mau olhado” e consequentes bocejos. Nas gripes 

fortes usar 4 gotas de 15 em 15 minutos até desaparecer os sintomas. A composição 

química do alho encerra ação terapêutica porque é rico em vitamina C, potássio, 

ácido salicílico, nitrato de sódio e magnésio. Atua beneficamente no centro de 

formação do sangue. Traz benefícios para o aparelho digestivo, vias respiratórias e 

vias urinárias. É diurético, depurativo e estimulante. Indicado no tratamento da 

anorexia. Expulsa vermes, mesmo a solitária. Regulariza o peristaltismo. Combate 

toxinas intestinais. É usado contra loucura provocada por mordida de cachorro 

louco. Seu uso é eficiente nas gripes, resfriados, febres, tosses, bronquites, dor de 

ouvido, catarros bronquiais agudos e crônicos, deficiência de vitamina C, é 

antisséptico. Coadjuvante nos tratamentos: afecções dos rins, da vesícula, do 

pâncreas, do fígado, distúrbios metabólicos, obesidade, degeneração dos vasos 

sanguíneos, abscessos, picadas de abelhas, areias e pedras na bexiga, diabetes, é 

depurativo do sangue, combate o ácido úrico, cálculos, cólera, difteria, malária, 

tifo, úlceras, úlceras purulentas, picadas de animais venenosos, combate a prisão 

de ventre, flatulência estomacal, varizes, é vermífugo e anti-inflamatório. É útil uso 

externo e interno contra calos, verrugas, sarna, impigens, tinha e manchas da pele. 

 

Boa Sorte (Cordia verbenacea) 

 Remove obstáculos e abre os caminhos; 

 Remove pragas mentais ou faladas; 

 Floral de profunda limpeza. 
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Remove obstáculos para prosperar diante das dificuldades. Este floral contém 

energias de potente proteção. Essência floral que traz o despertar da prosperidade 

cósmica. Energia que faz o trabalho de atrair as riquezas da terra em sintonia com 

a Unidade do Cosmos. Vem concretizar a vitória divina da realização do Cristo em 

nosso plano físico, através da opulência Divina em nossos trabalhos. Prosperar em 

todos os momentos. Energia-expressão Divina que remove obstáculos, traz a paz e 

o conforto solar, discernimento divino, calma interna, integridade, equilíbrio, a 

certeza do bem feito, pureza e coragem Divina, qualidades- suporte para o 

restabelecimento da sincronicidade com o Universo. Combate energias destrutivas 

enviadas por outros, energias que promovem desgraças, doenças e até a morte. 

Estas perversas energias enviadas (por trabalho feito ou formas-pensamento) são 

elementais criados em rituais, não é a energia preta. Estas energias inicialmente, 

fazem surgir nas vítimas estados de negatividade, de desânimo, de tristeza, e têm 

levado muitos a cometer atos insanos contra sí próprios, por perceberem os seus 

caminhos totalmente fechados. É um floral restaurador e harmonizador dos chacras 

que foram obstruídos por estas más energias. Na Fitoterapia esta planta é usada 

para combater a artrite reumatoide, gota, dores musculares, dores na coluna, 

prostatites, nevralgias, inflamações em geral. Na medicina popular é usada para 

acelerar o processo de cicatrização. 

 

 

Lótus Azul (Nymphaea stellata) 

 Traz intensa conscientização; 

 Intensa transformação interna; 

 Abre caminho para a iluminação; 

 Desobstruente de todos os chacras. 

De um modo geral, nós estamos expandindo a consciência através dos florais do 

Sistema Saint Germain, porém neste momento cósmico o floral Lotus Azul vem nos 

brindar de forma a uma intensa conscientização. Um presente a nós auferido por 

nosso Deus Pai-Mãe com profundo Amor. Este presente floral Lotus Azul, através das 

atuais grandes mudanças neste momento cósmico, nos aponta o caminho 

suporte/consciência para as grandes transformações internas, as quais estão 

surgindo, o preâmbulo para o nosso retorno ao nosso Lar Celestial. Floral de 

profunda limpeza, onde a energia chega desobstruindo todos os pontos de todos 



 

 
16 

os corpos, abrindo o caminho para a iluminação. É um desobstruente energético 

de profundo alcance abrangendo todos os chacras. Floral importante para as 

pessoas que não tem Fé e aos que não acreditam. O nome científico da Nynfaea 

stellat em latim significa seres muito sutis que habitam os bosques, o mar, e as fontes. 

Stellata significa estrelado – semeado de estrelas brilhantes, cintilantes, que tem 

cem olhos. 

 

Dulcis (Hovenia dulcis) 

 É um tônico espiritual; 

 Traz serenidade e elevação; 

Traz a energia que sintoniza nossa alma com os níveis superiores, por exemplo, com 

os elementais do plano etérico, auxiliares do reino vegetal. Essa essência floral cria 

o vórtice energético necessário para esse acesso. É um tônico espiritual e físico. Tem 

o poder de limpar certos sentimentos de angústia e de medos indefinidos que 

carregamos em nosso peito. Traz serenidade e elevação para ver as coisas com 

clareza, sem dúvidas. 

 

 

 

Lírio da Paz (Spathiphyllum walisii) 

 Traz Paz; 

 Trabalha conflitos internos. 

A energia da essência floral Lirio da Paz nos protege de envolvimentos que nos 

prejudicam. Essência floral que vem fazer o trabalho de remoção dos obstáculos de 

forma amorosa, para que possamos realizar a plena realização do serviço - o 

propósito de nossa Alma Divina - tanto no nível planetário, quanto no nível cósmico. 

Sua energia trabalha equilibrando todos os chacras, principalmente, purificando a 

luz do chacra coordenador. Este floral nos traz a paz interna, afasta a negatividade, 

a ansiedade, a depressão e a tristeza. Vem nos proteger e nos conectar com os 

nossos corpos Superiores. 

Fonte: https://www.fsg.com.br/essencias/ 

https://www.fsg.com.br/essencias/

