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Estou muito feliz em poder 
compartilhar em material com 

você. Espero que goste bastante 
e ponha em prática para a sua 

melhora constante. 

Se tiver interesse em obter 
ainda mais conhecimento, 

visite o nosso site e saiba mais:

https://www.fontesalutar.com
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INTRODUÇÃO
Olá amados.  

Neste Ebook vou apresentar a vocês as fórmulas de 
chás que gerarão energias positivas para o interior 

do seu corpo físico, orgânico e espiritual. 
O chá é uma ciência que foi introduzida na vida do 

homem há séculos, desde que o homem se faz 
homem. Além de ser alimento para o seu corpo, é 
um alimento para a sua alma e espirito, fazendo 

uma condição harmônica para variadas situações. 

Na sequência passarei os chás organizados por 
elementos e também por finalidade. 

O ideal é preparar com ervas frescas e naturais. Mas  
caso não consiga encontrar as ervas, pode ser 

usado os chás prontos, nesse caso, opte por chás 
de boa qualidade. Repito, se puder encontrar ervas 

frescas, o resultado é melhor. 



Os chás quentes para o elemento fogo trazem 
uma condição favorável para o seu viver. Os 
tratamentos dos chás não interferem nem 

substituem em nada que seja relacionado a 
tratamentos médicos. 

O elemento fogo traz uma limpeza para 
questões de energias que podem ser negativas 

ou para ajudar o seu mental. Para preparar o 
seu chá, utilize uma ou duas ervas desse 

elemento. São as ervas: 

Anis estrelado 
Gengibre 

Canela 
Cravo 

Folha de Louro 
Boldo 

CHÁS QUENTES DO 
ELEMENTO FOGO



Coloque tudo junto para ferver, água e erva 
escolhida. Assim que ferver apague o fogo e 

aguarde aproximadamente 3 minutos. 

ATENÇÃO: Não tampe o chá! 

Se sentir desejo, pode adoçar a gosto. 
Tome o seu chá deliciando esse momento de 
limpeza. Posso lhe garantir que terá muitas 

coisas boas em seu viver. 

Caso seja adepto de bebidas, pode ser 
acrescida uma colher de café dessas bebidas: 

Whisky 
Conhaque 

Vodka 
Cachaça

PREPARAÇÃO  
CHÁS QUENTES



Os chás mornos para o elemento ar leva você a 
ter intuições e elevações astrais. É indicado 
para aqueles que querem conectar com o 
elemento ar, que é o elemento espiritual. 

Para preparar o seu chá, utilize uma ou duas 
ervas desse elemento. São as ervas: 

Botões de Flor de Laranjeira 
Camomila 

Flor de Maracujá 
Hibisco 
Hortelã 
Lavanda 

Manjericão 
Melissa 
Rosas

CHÁS MORNOS DO 
ELEMENTO AR



Coloque somente a água para ferver, ao ferver 
apague o fogo e ai sim inclua as ervas na água 

fervida com o fogo já apagado. 

ATENÇÃO: Não tampe o chá! 

Se sentir desejo, pode adoçar a gosto.

PREPARAÇÃO  
CHÁS MORNOS



Os chás frios para o elemento água servem para 
trazer o amor, a tranquilidade e a liberação de 
energias extremamente positivas. Esse tipo de 
chá também traz sorte na vida e prosperidade 

geral. 

Para preparar o seu chá, utilize uma ou duas 
ervas desse elemento. São as ervas:

CHÁS FRIOS DO 
ELEMENTO ÁGUA

Capim Cidreira 
Capim Limão  

Flor de Laranjeira 
Hibisco 
Hortelã 
Jasmin 
Melissa 
Menta 
Rosas



O chá de elemento água é preparado com a 
água gelada. Coloque a água gelada num 

recipiente e acrescente a erva de seu gosto e 
deixe tampado por no mínimo 5 minutos, 

deixando a erva dissolver suas propriedades 
naquela água. 

OPCIONAL: Após esse período, se desejar você 
pode utilizar um liquidificador para bater a 

água, as ervas e gelo. Coe tudo e beba bem 
gelado. 

Além disso, esses chás  
tomados cerca de meia  
hora antes de uma refeição  
lhe trará maior saciação,  
diminuindo seu apetite.

PREPARAÇÃO  
CHÁS FRIOS



Os chás da natureza para o elemento terra servem 
para cuidar do seu organismo, da sua condição 
humana, pois se trata do elemento terra. Nós 
estamos na Terra, por isso necessitamos do 

elemento terra para trazer todo o 
condicionamento de bem viver conosco mesmo e 

com tudo que está ao nosso redor. É um chá 
indicado para retirar energias negativas, trazer 
fortalecimento ao seu corpo físico, orgânico e 

mental. 
Para preparar o seu chá, utilize uma ou duas ervas 

desse elemento. São as ervas:

CHÁS DA NATUREZA 
DO ELEMENTO TERRA

Calêndula  
Capim Limão 

Casca de Limão 
Erva Doce 

Hortelã 
Manjericão 

Noz Moscada 
Salsa 
Poejo



O chá de elemento terra é preparado da seguinte 
maneira: Pegue as ervas escolhidas, lave-as já 
colocando a sua energia. Após isso, pegue as 

ervas e misture num pouco de água fria e macere-
as. Adicione mais água com as ervas maceradas e 
coloque para ferver. Coe e beba na temperatura 

que desejar, podendo ser quente ou frio. 
Esse tipo de chá também pode ser guardado na 

geladeira e ir tomando diariamente.

PREPARAÇÃO DOS 
CHÁS DA NATUREZA



CLIQUE AQUI PARA 
SABER MAIS
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CHÁS PARA CADA 
FINALIDADE

A SEGUIR DAREI EXEMPLOS DE 
CHÁS QUE PODEM SER UTILIZADAS 
DE ACORDO COM O SEU OBJETIVO 

NAQUELE MOMENTO.  

PERCEBA QUE ALGUNS ELEMENTOS 
SE REPETEM, ISSO É COMUM AFINAL 
ELES POSSUEM PROPRIEDADES QUE 

SERVEM PARA MAIS DE UM 
OBJETIVO.



Essa categoria é destinada para quem deseja 
melhorar sua percepção e sensibilidade. 

Alecrim (bem pouco) 
Calêndula 
Capim Limão 
Casca de Limão 
Erva Doce 
Flor, Folha ou Casca de Laranja 
Jasmin 
Melissa 
Manjericão 

CHÁS PARA SENSIBILIDADE 
ESPIRITUAL E INTUIÇÃO



São chás de limpeza para quando 
estamos conturbados, com algo nos 

tirando o sossego sem sabermos o que é. 

ANIS ESTRELADO 
CASCA DE LIMÃO 

HIBISCO 
HORTELÃ 
LOURO

CHÁS PARA  
QUEBRA DE ENERGIAS 

NEGATIVAS



São chás para trazer a sua fonte de amor por si 
mesmo e pela moeda que usa. 

CHÁS PARA  
PROSPERIDADE E AMOR

ANIS ESTRELADO 
BOTÕES DE FLOR DE LARANJEIRA 

CANELA 
CASCA, FLORES E FRUTO DE ROMÃ 

CRAVO  
ERVA DOCE 

FLOR DE MARACUJÁ 
LAVANDA 

NOZ MOSCADA 
ROSAS



Servem para fortalecer sua mente, muito usado 
quando vai fazer provas, concursos ou algo 

direcionado ao seu processo mental.

CHÁS PARA  
MENTAL FORTALECIDO

ALECRIM (BEM POUCO) 
CANELA 

ERVA DOCE  
HORTELÃ 

LAVANDA (DEPRESSÃO) 
NOZ MOSCADA



CLIQUE AQUI PARA 
SABER MAIS
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FAÇA UM EXCELENTE 
PROVEITO DESSE 

EBOOK. 
TENHO CERTEZA QUE 

SUA VIDA PASSARÁ POR 
UMA GRANDE 

TRANSFORMAÇÃO!
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