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Neste material abordaremos as principais ervas utilizadas nas
limpezas uterinas, tanto nos chás quanto nas vaporizações. Algumas

ervas possuem propriedades que estão diretamente ligadas ao
despertar e cura do feminino, resgatando as memórias uterinas,

limpando os resquícios energéticos e liberando potencialidades que
ampliam e se manifestam na capacidade criativa, intuitiva e

projetiva de cada mulher.
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ARTEMISIA 
Artemisia Vulgaris L.

 
É uma erva energizadora. Pode ser usada tanto em forma de chá
(infusão) como em vaporizações uterinas. 
 
É considerada a erva mãe do feminino. 
 
 
 
 
 
Suas propriedades são:

Contra indicação: Mulheres grávidas ou amamentando.



BARBATIMÃO
Stryphnodentron Barbadetiman

 
 
É uma erva purificadora, mas não deve ser consumida em forma de
chá, apenas nas limpezas uterinas. Como trata-se de uma raíz,
quando for fazer o chá para vaporização usar a técnica apropriada,
a decocção. 
 
 
 
 
Suas propriedades são:

Contra indicação: mulheres grávidas; mulheres que possuem
secura vaginal e que apresentem alergia à erva.



CALÊNDULA
Calêndula Officinalis L.

 
 
É uma erva morna, que possui qualidades tanto purificadoras quanto
energizadoras, pode ser usada em chás e vaporizações. A técnica
indicada para feitura do chá é a infusão. 
 
 
 
 
Suas propriedades são:

Contra indicações: mulheres grávidas.



CAMOMILA
Matricaria Chamomilla

 
 
 
 
A Camomila é uma erva morna, considerada a erva “abuela”, a avó da
Ginecologia Natural, possui propriedades purificadoras e
energizadoras. O nome Matricaria origina-se do grego matrix, ou
seja, significa a erva matriz, pois desde a antiguidade é considerada
uma erva poderosa para tratar e cuidar do útero. O Chá desta erva
tanto para ingestão quanto para vaporização deve ser feito por
infusão.
 
Suas propriedades são:

Contra indicação: em doses elevadas pode ser tóxica e 
para pessoas que sejam alérgicas à erva.



SÁLVIA
Salvia Officinalis

 
 
 
 
Esta é uma erva morna que ajuda muito nos sintomas da menopausa
e nas irregularidades menstruais por suas propriedades
estrogênicas.    Pode ser usada em forma de chá ou vaporizações,
preparadas por infusão. 
 
 
Suas propriedades são:

Contra indicação: Mulheres grávidas ou amamentando.



DAMIANA
Turnera Ulmifolia

 
 
Também conhecida como Chanana, todas as partes aéreas desta
planta como folhas e flores são afrodisíacas e sua flor em
específico é comestível, uma PANC (Planta alimentícia não
convencional), podendo ser usada em saladas e drinks. Pode ser
consumida na forma de chá por infusão e vaporizações.
Suas propriedades são sentidas mais fisicamente, podendo ser
usada em vaporizações com outras ervas como a Artemísia e a
Camomila. Suas propriedades fitoterápicas são inúmeras sendo
considerada um estimulante sexual natural, aumenta o muco
vaginal, auxiliando na lubrificação. Também ajuda os homens com
problemas de ejaculação precoce, e combate estresse e ansiedade
ligadas a problemas sexuais.
 
Contra indicações: mulheres grávidas.
 
 

LAVANDA 
Lavandula Officinalis

 
 
É uma erva morna, com propriedades purificadoras e relaxantes,
ajuda tanto a esquentar quanto a esfriar o corpo. Seu uso é indicado
apenas nas vaporizações, feitas pelo chá de sua erva na forma de
infusão. 
Suas propriedades são sentidas mais energeticamente. É uma das
ervas mais relaxantes, acalmando a mente e o corpo, nutre o
sistema nervoso. 



Fitoterapicamente é antisséptica para todos os tecidos vaginais e
auxilia a manter o útero saudável. Sua principal função fitoenergética
é   trabalhar nos traumas de infância e início da adolescência,
trazendo de volta a inocência e a pureza. 

 
Contra indicações: mulheres grávidas.

 
MANJERICÃO

Ocimum Bastilicum
 
 
É uma erva quente, que funciona como potencializador do feminino e
de seu ciclo menstrual. Seu uso é indicado tanto para chás como
vaporizações, elaboradas pelo processo de efusão. Suas
propriedades são fitoterápicas, como a capacidade de estimular o
útero e acelerar a menstruação atrasada, regulando o ciclo
menstrual. Fitoenergeticamente limpa e equilibra os corpos sutis,
abrindo a consciência para tudo que está errado, estimulando a
pessoa a buscar a verdade. É uma erva que abençoa as escolhas e
decisões irradiando energias mental. 
 

ROSA BRANCA
Rosa Centifolia

 
A Rosa Branca pode acompanhar outras ervas nas limpezas uterinas
e até mesmo em chás. Suas propriedades fitoterápicas são amplas,
atua como antiinflamatória e calmante, auxiliando nos processos de
limpeza. Possui ação adstringente deixando a vagina mais “apertada”
aumentando o prazer sexual. 



Em suas propriedades fitoenergéticas funciona como um
tranquilizante emocional para o útero, proporcionando amor e
gentileza, ajuda a trabalhar profundamente o relacionamento com a
mãe e o arquétipo da maternidade. 
 
 

VITEX
Agnus Castus

 
Vitex é uma erva indicada para ajudar no alívio de sintomas da tensão
pré-menstrual (TPM), na regulação de ciclos menstruais irregulares e
em problemas relacionados à infertilidade ou à menopausa. Também
pode ser usado para aliviar o transtorno disfórico pré-menstrual, a
sensibilidade nas mamas durante a gravidez, lactação ou período
menstrual, o inchaço no corpo e as cãibras musculares.
 
É uma erva cujas funções fitoenergéticas ainda não foram
estudadas, mas que apresenta muitos resultados na regulação dos
hormônios, principalmente para as mulheres histerectomizadas ou
na menopausa. 
 
Quanto à infertilidade, algumas pesquisas apontam que o vitex pode
ser útil em casos específicos de infertilidade em que a mulher não
engravida por falta de progesterona, mas é ineficaz em outros casos.
Deve ser consumido em forma de chá, por decocção. 
 

Contra indicações: Não é indicado na gravidez e durante o período
de amamentação.



Conheça todos os conteúdos que disponibilizamos por meio das redes sociais:
 
FANPAGE: Siga nossa página no Facebook para ficar sempre a par das novidades,
cursos gratuitos e pagos, presenciais e online, além de um conteúdo exclusivo.
 
SITE: Conheça nosso site e baixe nossos informativos. Eles são editados mensalmente e
ficam disponíveis para download.  Nele você encontra dicas sobre rituais, ginecologia
natural, diferentes terapias e muito mais. Além disso, fique ligada em nossos cursos e
serviços.
 
Canal do Youtube: Toda semana disponibilizamos vídeos que tratam sobre o Sagrado
Feminino, Astrologia, Ginecologia Natural, Terapias Alternativas e Tarô.
 
SERVIÇOS:
 
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: O  atendimento  individual  tem como objetivo a
orientação para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Feminino e da
Ginecologia Natural. São indicados procedimentos, rituais e práticas que visam o
desenvolvimento interno, com acompanhamento progressivo e mensal de acordo com a
necessidade e a disposição de cada pessoa.  Materiais como apostilas, indicações de
leituras e mandalas  também são fornecidos e nos encontros mensais pode-se analisar
os resultados e progressos obtidos, visando sempre um maior crescimento e integração
dos diferentes aspectos que compõem nossa espiritualidade.   Os encontros são
realizados online, pelo whatsApp ou facebook. O investimento é de R$ 80,00. Dúvidas e
maiores esclarecimentos é só entrar em contato.
 
CURSOS ONLINE: MAGIA LUMINAR - Iniciação ao Sagrado Feminino e curso completo
de LIMPEZAS UTERINAS.
ANÁLISES ASTROLÓGICAS: Análise da Carta Natal e da Revolução Solar
LEITURA DE TARÔ: Leitura completa com perguntas ilimitadas
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