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ver. Você só verá o invisível, ouvirá revelações se assim decidir e 
entregar-se. Vamos nessa?”

Eu fui, eu aceitei, eu me entreguei, e agora estou comparti-
lhando com todos os leitores todas as infinitas possibilidades de 
adentrarmos no Mundo dos Vegetais e estabelecermos comuni-
cações e trocas muito inteligentes e prazerosas para ambos.

Vamos nessa você também?
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Devido à minha formação acadêmica, ainda sinto certa ne-
cessidade de seguir algumas denominações, mas prometi a mim 
mesma que, no decorrer deste livro, vou despir-me dessas neces-
sidades para simplesmente ser, descrevendo o que sinto, vejo e 
acredito.

O termo Fitoterapia (fito = vegetal e terapia =  tratamentos) 
é apenas uma parte do muito que podemos nos relacionar com o 
Mundo Vegetal, pois não é só a parte de terapias que o Mundo 
Vegetal carinhosamente coloca à nossa disposição, é muito mais, 
são as inter-relações que as plantas podem estabelecer conosco, 
seria como viver em uma comunidade onde os vegetais fazem 
parte, atuam, interagem e participam à sua maneira e de forma 
significativa, fazendo a diferença no convívio harmônico.

Imaginem uma cidade, ou mesmo os arredores de uma, sem 
a participação e a presença do Mundo Vegetal. Seria tudo árido, 
desértico, sem vida. Como poderíamos sobreviver sem a energia 
e as trocas vitais de oxigênio advindas da fotossíntese?

capítulo 1
Fitoterapia, do grego 

therapeia = tratamento e 
phyton = vegetal
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Qualquer ambiente em que vivermos sempre será mais con-
vidativo e agradável se tivermos junto a frequência vibracional 
amorosa das plantas, principalmente quando ainda embelezam 
o entorno com suas lindas e perfumadas flores. Lembro-me sem-
pre de meu neto Juan, quando, com 4 anos de idade, indo passear 
em um parque com muitas árvores e imensos xaxins, exclamou 
entusiasmado: “Olha, vó, a natureza!”. Eu olhei e vi realmente 
uma vegetação luxuriante e linda, mas até hoje me pergunto: será 
que era somente sobre as plantas que ele estava se referindo ou 
via também os devas e outros seres?

De minhas recentes experiências com o Mundo dos Vege-
tais, posso afirmar que uma das muitas formas de estabelecermos 
uma relação positiva de trocas harmônicas com as plantas seria 
através do contato direto e da entrega. Nessa sinergia de trocas, 
mais recebemos do que doamos, ou seja, mais somos beneficia-
dos do que beneficiamos.

Está na hora de o ser humano dar-se conta de que há aqui 
um grande equívoco, quiçá a raiz de muitas formas egoístas de re-
lacionar-se com o nosso planeta com atitudes mais de usufruir e 
sugar, retirando, tomando sem respeito e indiscriminadamente, 
ao invés de ser grato e estabelecer um mundo de trocas e gestos 
de cuidados com amor e gratidão.

A história da humanidade está aí para demonstrar, através 
de inúmeros relatos ao longo dos tempos, a importante partici-
pação das ervas e plantas, muitas consideradas medicinais, sendo 
adotadas e usadas para tratamentos preventivos e curativos, bem 
como para alimentação.

Então, surge uma espécie chamada raça humana, que em 
alguns livros científicos é considerada a racional, aquela que pen-
sa e tem uma inteligência diferenciada, e em nome desta mente 
brilhante cria máquinas para devastar e derrubar florestas, arar os 
campos para suas imensas lavouras, cria sementes geneticamente 
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transformadas em laboratório, denominadas transgênicas, apli-
ca fertilizantes e inseticidas altamente tóxicos e venenosos para 
todos os seres vivos habitantes da Terra, inclusive para eles pró-
prios, que também estão adoecendo e morrendo, em decorrência 
de sua própria insanidade.

Diante de tudo isso, está voltando com muita força e de for-
ma vigorosa um grupo de humanos que se deram conta do que 
estava sendo feito em nome do progresso e da evolução. Eles es-
tão reativando e buscando trazer de volta as antigas tradições de 
convívio, contato e trocas amorosas e respeitosas com a natureza. 
Neste contexto, vêm-se reafirmando e impondo os conhecimen-
tos da Fitoterapia de muitos mestres e sábios de outrora.

Escrevo estas linhas com muito entusiasmo e emoção, pois 
sou um ser de índole altamente positiva e acredito na essência 
pura e amorosa que cada ser humano tem. Minha bandeira é sem 
fronteiras e limites, somos todos cidadãos do mundo, habitamos 
num mesmo planeta e, consequentemente, temos a responsabi-
lidade de manter sua integridade e sanidade energética, além de 
construir cidades ecologicamente corretas, respeitando e preser-
vando o equilíbrio dos ecossistemas. As ditas catástrofes natu-
rais, na verdade, não são naturais, e sim reflexo dos desequilíbrios 
causados pelos humanos. Acredito que tudo está interligado, so-
mos unos com o todo, e o desequilíbrio do todo desarmoniza a 
parte, portanto, todos os seres da natureza são nossos parceiros, 
estamos juntos nesta imensa Nave Planetária.

Neste livro, vamos voltar muitas vezes a este tema, pois um 
dos seres vivos que mais estão sofrendo transmutações e mesmo 
sendo extintos é o Mundo Vegetal – seres evoluidíssimos que se 
doam com muito amor, germinando, crescendo em direção ao 
sol, estabelecendo trocas vitais de oxigênio para a espécie animal, 
que não sobreviveria sem este elemento. O Mundo dos Vegetais 
nunca deixou de cumprir seu papel no ritmo da vida planetária; 
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mesmo sendo dizimados, agredidos e literalmente cortados pela 
raiz, continuam nascendo, crescendo e amorosamente se  doando.

Lembrando que fitoterapia é uma forma de tratamento 
com ativos, substâncias químicas retiradas das plantas, e Flo-
rafluidoterapia são tratamentos com os fluidos energéticos das 
plantas. Ambas são utilizadas para prevenção e curas em terapias 
dos seres do reino animal e humano. Assim, cabe aqui um ques-
tionamento: Faria algum sentido destruirmos todos os hospitais e 
farmácias, apenas por não termos previsão de quando poderemos 
necessitar deles? Pois é isso que o ser humano vem fazendo com o 
Mundo Vegetal, destruindo, envenenando, tornando impraticável 
colher uma erva para um chá, devido à poluição tóxica que se en-
contra em muitas áreas de nosso planeta. Isso mesmo, ainda que 
cerca de 95% dos medicamentos alopáticos e homeopáticos sejam de 
origem vegetal.

1.1 – Adoção dos Fitobioativos em tratamentos

Devemos ter bem clara a diferença na adoção de Fitobioati-
vos, que podem se apresentar de duas formas: 

* Fitobioterápicos: a extração dos ativos, por meio do isola-
mento e do refino de seus princípios, não é o uso da planta em si, 
mas sim de seus extratos (apenas alguns ativos); a extração pode 
ser feita por tecnologia farmacêutica ou industrial (quando em 
grande quantidade).

* Fitobioterapia: consiste na adoção e uso dos princípios 
ativos que não são isolados; podem ser usadas partes ou mesmo 
toda a planta, inclusive as raízes, que muitas vezes são utilizadas 
em receitas caseiras, seja na forma de chás, decocção, trituração, 
secagem, entre outras, sendo sempre preciso atenção quando da 
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adoção dessas terapias, como o cuidado com as quantidades, qual 
a parte da planta é realmente indicada, quanto tempo deve ser 
usada, pois existe a possibilidade de algumas partes serem tóxicas, 
ou seu uso prolongado também causar efeitos colaterais, sem es-
quecer que ainda pode ocorrer a contaminação por agrotóxicos 
ou por metais pesados, por isso também o cuidado do local onde 
se vai colher as ervas medicinais, o que vale também para a colhei-
ta pela indústria farmacêutica.

Na fitobioterapia, a ação do princípio ativo é mais suave na 
maioria das vezes, devendo ser indicado por pessoas que tenham 
conhecimento e experiência em seu uso. Em pouca quantidade 
pode ser inócuo, e em quantidades excessivas pode ser tóxico. 
Vamos voltar a falar nos ervateiros e mulheres curandeiras, que 
nunca estudaram, nem saberiam, na maioria das vezes, denomi-
nar as substâncias que estão indicando, mas sabem porque intuí-
ram junto à natureza, em sintonia com os devas da planta. É uma 
sabedoria que passa de geração em geração, em muitas comuni-
dades, geralmente nas periferias de cidades e em tribos indígenas 
através de seus xamãs.

Quanto aos ativos dos extratos extraídos industrialmente, 
estes também podem oferecer riscos de efeitos colaterais, como a 
maioria dos medicamentos alopáticos; mesmo que sejam só ma-
nipulados com os extratos estudados e comprovados em pesqui-
sas analítico-científicas, muitas vezes agridem outras partes do 
sistema físico como um todo.

Conversando com um Xamã ervateiro, em um Congresso 
de Física Quântica, ao ser perguntado sobre este assunto, com 
muita sabedoria e simplicidade respondeu: “Quando os homens 
da ciência retiram as substâncias de tratamento das plantas, eles 
retiram só um ou alguns elementos, mas esquecem que as plantas 
foram desenvolvidas pelo grande Espírito e são completas, cada 
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parte da planta completa e atua como num todo. E, assim, aqui-
lo que chamam de efeitos colaterais dos remédios de farmácia 
dificilmente ocorre na nossa medicina natural. É o mesmo que 
retirar o leite do seio da mãe para dar à criança em mamadeiras, 
esquecem que este processo é um todo, o contato do bebê com a 
pele da mãe, as substâncias que os corpos de ambos secretam neste 
momento, modificando totalmente o leite e a digestão do bebê”.

Achei lindo e de uma sabedoria sem comparações, pois, ao 
se extraírem os princípios ativos industrialmente, são desconsi-
derados e deixados de lado muitos outros elementos que existem 
na planta, que de forma natural e harmônica apresentam suas 
exatas proporções. Falta aquilo que o Xamã falou, a sintonia, 
a sinergia no todo, onde cada princípio ativo atuaria de forma 
complementar, sem deixar de citar a própria energia vibracional 
e vital da planta.

Mais uma vez, a medicina alopática atuando de forma seg-
mentada, ao invés de atuar de forma globalizada, deixando de 
considerar o ser humano no seu contexto integral. Da mesma 
forma, nos Fitobioterápicos, utilizam-se apenas um ou dois ati-
vos para a inflamação ou dor diagnosticada, sem levar em consi-
deração que as causas, na maioria das vezes, nada têm a ver com 
o extrato ativo indicado, ou seja, atuam no efeito, naquilo que 
está diagnosticado, e não se vai a fundo na causa (poucos são os 
profissionais que fazem isso), pois, ao se eliminar a causa, o efeito 
deixa de existir.

Penso que poderia haver um olhar mais atento para cada 
planta e para o que seus ativos oferecem. Tenho certeza de que 
as plantas, do alto de sua sabedoria e formação num todo, se fo-
rem, por exemplo, indicadas para edemas e inflamação, deverão, 
em sua composição, ter também ativos que atuariam não só no 
edema que causa um processo inflamatório, mas também na cura 
e prevenção do que desencadeou essa mudança. Na  indústria 
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 farmacêutica tradicional, é extraído o ativo para combater o diag-
nóstico, e fica o questionamento: será que a mesma planta que 
oferece esses ativos específicos não teria, em sua formação, ativos 
preventivos e curadores, podendo atuar mais  integralmente na 
causa identificada?

1.2 – Adoção dos Fitobiofluidos em terapias

Terapias com Fitobiofluidos. Bio = vida, mas o que seria 
esta parte denominada fluidos? Ela não está diretamente relacio-
nada com a parte material da planta, sua composição química, 
sua formação física como planta, com suas raízes, caule, folhas e 
flores, que caracteriza cada vegetal; está, sim, ligada a esta parte 
mais sutil e fluida, que se encontra em todo vegetal, diferencian-
do-o dentro de sua espécie ou num todo. É um tema que, por 
tratar de percepções sutis, invisíveis aos sentidos, vem ao longo 
dos milênios sendo deixado para os mestres, sensitivos, xamãs e 
curandeiros, ficando até o final do século passado restrito às tera-
pias complementares.

Com o advento da Física Quântica, um novo olhar volta-se 
para este sutil e invisível, que pode, sim, ser medido e captado, 
dentro dos conceitos quânticos de onda e partícula. Todas as te-
orias e procedimentos classificados como conhecimento dentro 
das filosofias complementares começam a merecer atenção dos 
estudiosos e dos cientistas, agora sentindo firmeza e pé no chão, 
como disse um médico pesquisador, ao referir-se às Terapias com 
Florais, até então consideradas como aguinhas inócuas, sem sen-
tido e indicação terapêutica.

Todo este conhecimento sobre a indicação fluídica/ener-
gética de uma planta primeiramente faz parte de arquivos do 
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 conhecimento ancestral, conservado através dos tempos em nos-
so inconsciente coletivo. Infelizmente, em nome da comprova-
ção científica, fomos perdendo, embotando esta capacidade de 
sentir e perceber, de ir diretamente na sabedoria cósmica para 
trazer essas informações. Deixamos de nos conectar diretamente, 
de sentir e nos encantar com as vibrações fluídicas sutis que estão 
presentes no Mundo Vegetal, relegamos todas essas importantes 
informações para um grupo que foi denominado de curandeiros, 
terapeutas holísticos, xamãs. Na Idade Média, quem detinha este 
conhecimento e manifestasse entrar em contato e trabalhar com 
a egrégora invisível do Mundo Vegetal – e aqui entra o mundo 
dos devas, gnomos, duendes, elfos e fadas – era classificado como 
bruxo e tratado com repúdio.

O foco vem mudando, evoluindo para a volta às nossas 
origens mais puras, sem a contaminação poluída do excesso de 
estudos, teorias e conhecimentos, acreditando que se pode, ao 
plantar e cuidar de um jardim, atrair seres da natureza, desde os 
sensitivamente perceptivos, como as borboletas, as abelhas e os 
pássaros, até os elementais do mundo sutil, felizes por poderem 
atuar e interagir. Estes espaços podem ser cultivados em locais 
externos ou mesmo em pequenos vasos com ervas, flores e até 
pequenas árvores em escritórios e residências, mudando positi-
vamente e de forma salutar a energia vibracional do ambiente.

Entre em contato com estas energias fluídicas mais sutis, 
convidando fadas e gnomos a virem atuar, entregue-se e acredite: 
onde você colocar sua percepção intuitiva e abrir-se para a cons-
ciência através do terceiro olho, ou, melhor ainda, pelos fluidos 
do coração, toda a energia invisível do entorno seguirá este fluxo.

Nos próximos capítulos, falaremos muitas vezes desta 
energia fluídica, através de temas como florais, curandeiras, 
 benzeduras com ervas, varinhas mágicas feitas de madeiras de 
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 árvores especiais, radiestesia para encontrar água no solo a partir 
de forquilhas de ramos de salgueiro ou outras plantas, toda esta 
energia vibracional presente em cada raiz, ramo, folha ou flor.

1.3 – Fotossíntese: 
uma troca mais que fluídica com os vegetais

Sim, a Fotossíntese é uma troca mais que fluídica com os ve-
getais, é uma verdadeira Alquimia, é a arte natural transmutada, 
que, etapa por etapa, mutação por mutação, transforma um ele-
mento em outro, ou seja, gás carbônico em oxigênio. Na nature-
za, tudo se transforma de forma harmônica e equilibrada, mas a 
Alquimia da fotossíntese, infelizmente, vem sendo alterada, com 
a redução de superfícies de vegetação no planeta, interferindo no 
ritmo da natureza.

Vamos entender um pouco, e de forma simplificada, o que 
seria esse processo em que o Mundo Vegetal transforma a ener-
gia luminosa em energia química; em outras palavras, através da 
radiação solar incidindo sobre suas folhas, os vegetais processam 
o dióxido de carbono (CO2), a água (H2O) e outros minerais, 
transformando-os em compostos orgânicos e oxigênio (O2) ga-
sosos. Através da fotossíntese, de suas trocas metabólicas, além 
do oxigênio, os vegetais produzem seu próprio alimento, quase 
que essencialmente constituído por açúcares, como a glicose. Ela 
é responsável pelo desencadear de toda a cadeia alimentar no 
planeta, pois sem ela os seres vivos não conseguiriam sobreviver, 
já que sua alimentação está baseada nas substâncias orgânicas 
e no oxigênio fabricados pelas plantas. Tanto o homem como 
os animais e o próprio Mundo Vegetal necessitam deste fator 
 alquímico para manterem-se vivos no planeta.



Lígia da Luz Posser

20

Esta magia alquímica desencadeia-se principalmente nas fo-
lhas, que possuem células fotossintetizantes, sobre as moléculas 
de clorofila, onde incide a luz branca do sol, que é formada por 
um conjunto de radiações eletromagnéticas de vários compri-
mentos de onda, podendo variar de 350 nm (nanômetros), que 
corresponde ao violeta, a 750 nm, que corresponde ao vermelho, 
este último é visível aos olhos. Essas radiações são absorvidas com 
diferença de intensidade pela clorofila, sendo que as radiações 
de 500 a 580 nm, correspondentes ao verde e ao amarelo, são as 
 menos absorvidas.

Resumindo: quando a luz incide em uma molécula de cloro-
fila, esta absorve parte da energia luminosa que permite a reação 
do gás carbônico com água, produzindo carboidratos e liberando 
oxigênio; o elemento água é retirado do solo pela raiz e vai subin-
do como seiva pelos vasos da planta. O gás carbônico é retirado 
da atmosfera e absorvido pelas folhas. A energia luminosa vem 
da luz solar. A clorofila tem ação catalisadora na reação alquí-
mica, atuando de forma contínua, ou seja, não se desgasta, nem 
é consumida, apenas ativa a reação. É importante lembrar que a 
fotossíntese se faz presente tanto nos vegetais na terra como nos 
vegetais dos oceanos.

Existem muitas fontes de energia cósmica, sendo que a do 
Sol é a mais poderosa e sempre disponível. O cérebro é um dos po-
derosos centros receptores vibracionais do corpo humano, onde, 
na retina e na glândula pineal, considerada internamente como o 
terceiro olho ou a residência da alma, segundo Descartes, existem 
células fotorreceptoras que podem ser consideradas como órgãos 
fotossensíveis. Sendo assim, como o Reino Vegetal se baseia na 
clorofila e na fotossíntese, dependendo diretamente do Sol, de 
forma similar, algum tipo de fotossíntese ocorre no corpo huma-
no, baseando-se na hipótese de tudo ser desencadeado ou ativado 
pela energia solar. Através de um meio  orgânico complexo e me-
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diante algumas etapas neurodesencadeadoras, essa energia deve 
entrar e atuar no corpo. E toda esta porta de entrada é através e 
principalmente pelos nossos olhos físicos, onde, com maior luz 
solar, a pupila na retina se contrai e, com sombra e escuridão, 
se dilata. Esta estimulação luminosa desencadeia a  formação de 
endorfinas, o hormônio da alegria, contentamento e entusiasmo. 
Já se sabe que existe um trânsito, através das retinas, que vai até o 
hipotálamo, denominado por muitos como caminho retino-hi-
potalâmico. É por essa sensibilização que recebemos informações 
sobre as alternâncias da luz, nos períodos de luz e sombras. Esses 
impulsos luminosos inibem a secreção de melatonina. Quando 
os impulsos de luz cessam à noite ou no escuro, quando a luz não 
estimula mais o hipotálamo, cessa também a inibição da pine-
al. Neste momento, a secreção de melatonina é liberada. Assim 
como a Luz é de real importância para nossa vitalidade, a secre-
ção de melatonina, na escuridão, nos proporciona, ao desligar e 
relaxar, o sono profundo e reparador, tão necessário para viver-
mos sem estresse.

Muito ainda há por se descobrir sobre as reais possibilida-
des do nosso corpo humano, que ainda não é entendido plena-
mente dentro de todos os seus potenciais, que sempre existiram 
e são por nós utilizados, embora sem compreendermos bem sua 
forma e funcionamento. Por isso, a maior parte da comunidade 
acadêmica não aceita a possibilidade de possuirmos atuante um 
terceiro olho, ativado pela pineal, sendo um órgão fotossensível e 
importante regulador no corpo. Os processos ainda não conheci-
dos e explorados de síntese e transformação da energia solar com 
certeza ocorrem aqui, e muitos dos nossos contatos e percepções, 
como com o Mundo dos Vegetais, permanecem ainda em um 
intrincado de conexões neuronais, esperando serem ativados, de-
sencadeando um maior fluir e junto advindo o desenvolvimento 
de mais sentidos perceptivos que se encontram adormecidos.
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Pesquisando detalhes de publicações científicas e de física 
quântica mais recentes e comparando com antigos textos dos 
monges espiritualistas indianos, e também com alguns textos oci-
dentais ocultistas, concluímos que tanto o Mundo Vegetal quan-
to os seres humanos necessitam da luz fluídica solar para a síntese 
de sua Energia Vital, energia esta tão propagada, tão buscada e 
ainda não identificada e localizada dentro da anatomofisiologia 
humana. Somos tão evoluídos em muitas ciências, indo até para 
fora de nosso sistema solar, mas ainda tão ignorantes em relação 
ao nosso interior energético, embora tão próximo e atuante...

Existem estudos que afirmam que cada ser humano tem ne-
cessidade de uma quantidade média de oxigênio igual à que pode 
ser fornecida por uma superfície foliar de 150 m2 (isso seria o ide-
al). Como a realidade nos centros urbanos é outra, toma-se por 
base um espaço mínimo de vegetação, sendo então considerada 
desejável para a saúde a manutenção de estruturas verdes urbanas 
de 40 m2 por habitante. Estou falando no mínimo desejável, mas 
lembrem-se de que viver em contato direto com grandes áreas 
verdes possibilita uma qualidade respiratória de oxigênio inques-
tionável. Sabemos que, ao viver por muito tempo em grandes 
centros urbanos, sem um contato maior com a natureza, vamos 
baixando nossa Energia Vital e sentimos cada vez mais cansaço, 
irritação, estresse e desvitalização.

Graças a muitos estudos, os espaços verdes urbanos vêm as-
sumindo crescente importância, com a já instituição, em alguns 
países, de jardins suspensos e hortas nos terraços dos edifícios. 
Um centro urbano com pouca vegetação é um local doente, as-
fixiante e propenso ao desenvolvimento de doenças infecciosas 
respiratórias crônicas.

No Feng Shui, trazer o Mundo Vegetal para dentro de casa, 
para espaços de trabalho, para shoppings, vem sendo preconiza-
do e apontado como referencial de saúde e qualidade de vida. 
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 Sempre observando os cuidados de exposição à luz solar, e com 
a água através de regas periódicas, em troca, a planta nos propor-
ciona o oxigênio puro e retira o gás carbônico exalado no am-
biente. Olhar um jardim com muitas flores e arbustos é extre-
mamente relaxante, e segundo alguns estudiosos de bioenergia, 
inundar os olhos de verde, através da contemplação de plantas, 
faz parte de uma terapia.

Pensam que é muito? Que maravilha, então, ainda saber que 
estes seres amorosos nos fornecem muito mais que a oxigenação 
do ar que respiramos. Através de sua frequência eletromagnéti-
ca, expandem fluidos energéticos harmonizadores, equilibrado-
res, elevando a vibração no ambiente onde se encontram. E tem 
mais, embelezam e decoram os espaços, criando oportunidades, 
através do contato direto com as plantas, de usufruirmos de todas 
as benesses que este mundo natural amorosamente disponibiliza.

No decorrer da leitura, você irá descobrir e se encantar mui-
to mais com o que o convívio com estes seres evoluidíssimos do 
Mundo Vegetal nos possibilita. Portanto, siga adiante!


