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Instruções para Limpeza Energética e Espiritual - Desperte Seu Melhor 
(Conferir “Passo a Passo” ao final do arquivo) 

 

Por que fazer?  
 
Desde o nosso nascimento somos submetidos a vários estímulos que vão direcionando nossa vida e também 
criando crenças, paradigmas e situações traumáticas que nos desestabilizam emocional, física, mental e 
espiritualmente. Com o passar do tempo, algumas destas influencias parecem desaparecer, mas muitas delas 
ficam bastante presentes no subconsciente, causando problemas ao longo da vida, que vão se acumulando 
e provocando confusão mental, tristeza, problemas de saúde, familiares, financeiros, medos, traumas, 
doenças físicas somatizadas entre outros. Com a Limpeza Energética e Espiritual removemos todas as 
influências externas, espirituais e energéticas que possam estar influenciando nos problemas que o assistido 
vem apresentando. O objetivo é limpar seu campo e permitir que energias renovadas e positivas possam 
fluir em seu ser e, assim, colaborar para que sua vida passe a fluir de forma mais equilibrada e sem influências 
negativas externas. A Limpeza Energética e Espiritual organiza seu campo energético e espiritual para que 
você possa curar-se de energias velhas e tomar de volta seu poder pessoal.  
 
Este tratamento é recomendado antes de iniciar qualquer novo projeto, para reconhecer a sua verdadeira 
essência, liberar-se de situações incômodas que vem se repetindo em sua vida e, em especial, para auxiliar 
na cura energética, psicológica, física e espiritual do assistido em todas as áreas da vida. A Limpeza Energética 
e Espiritual promove uma limpeza muito profunda, não apenas no indivíduo ou local tratado, mas também 
nas pessoas e ambientes ao redor deles, pois a pessoa passará a emanar uma grande Luz que poderá 
contagiar a todos à sua volta. É um tratamento transformador que permite que as pessoas e locais 
permaneçam sempre equilibrados e com suas energias sendo usadas no seu potencial máximo.  
 

Como fazer?  
 
O tratamento é feito à distância através de prévia autorização do assistido e/ou terceiros que estejam 
querendo tratar um familiar, amigo, local etc. Todo o atendimento é feito virtualmente, não há nenhum 
contato pessoal/físico com os terapeutas. Veja o passo-a-passo na última página deste arquivo.  
 

Como se preparar? 
 
É desejável que sejam evitadas bebidas alcoólicas, cigarro, drogas (com exceção de remédios de uso 
recomendado e/ou controlado), que evite cafeína em excesso, comidas pesadas (de preferência não 
consumir carne vermelha, em especial se for mal passada, no dia da sessão). 
Esteja em um local calmo e sozinho para a entrevista de 30 minutos e, quando for dormir, faça uma oração 
solicitando aos seus Guias, Anjos e seres de Luz que o amparem durante a sessão, concedendo autorização 
para à nossa equipe para acesso e limpeza de tudo que não for benéfico a você ou à pessoa que será 
atendida, caso tenha contratado para terceiros. 
 

Recomendações durante a Limpeza Energética e Espiritual 
 
- Durante a realização da Sessão: esteja em local tranquilo em que não seja interrompido, acordado ou 
incomodado por outras pessoas. Não há problema que haja outras pessoas dormindo no mesmo local, como 
marido, filhos e/ou colegas de quarto, apenas evitar interagir com estas pessoas ou outras através de 
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telefone ou outros meios durante o tempo de atendimento, preferencialmente manter o telefone desligado 
ou em modo avião. Se precisar se levantar seja cuidadoso e evite movimentos bruscos.  
- O assistido deve comprometer-se a estar em repouso, de preferência dormindo, pelo menos uma (1) hora 
antes do horário marcado para início da sessão e permanecer assim por pelo menos 5 horas, que é o tempo 
médio de duração do atendimento. 
 
*Não é necessário o uso de qualquer programa de computador, não ficamos em contato com o assistido 
durante o trabalho, somente nos comunicamos até 2 dias úteis após a sessão, no envio do relatório. 
 

O que é a Limpeza Energética e Espiritual? 
 
A Limpeza Energética e Espiritual é uma técnica exclusiva, desenvolvida pelas terapeutas Vivian Garrido e 
Lara Guerche. São utilizadas técnicas diversas de terapia holística, espiritual e energética, canalizadas e 
adaptadas por nossa equipe para uma atuação mais efetiva, possibilitando que os resultados sejam sentidos 
já na primeira sessão e de forma extremamente transformadora. 
O trabalho permite que sejam tratadas questões espirituais, energéticas, psicológicas ou sentimentais que 
possam estar relacionadas às vidas passadas, obsessores, chips e implantes, auto obsessão, contratos 
espirituais, magia negra, maldições, entre outros. 
 
É utilizada para cura de enfermidades energéticas e espirituais, pode auxiliar também na cura de 
enfermidades físicas, além de ser uma forma de limpeza profunda de energias negativas externas e internas 
que tenham sido acumuladas no decorrer desta e de outras existências. 
 
Podem ser tratadas questões de saúde, prosperidade, amor, família, financeiro, relacionamentos, traumas, 
medos, dores, somatizações, sentimentos, sensações ou mesmo para fins de limpeza, a fim de liberar o 
indivíduo das cargas negativas acumuladas durante a vida ou como forma de manutenção periódica de 
energias positivas. 
 
O relatório inclui a medição, análise e alinhamento dos chacras, medição de vibração e energia vital, além 
de nova medição após a realização do trabalho, onde poderá ser constatada a diferença “antes e depois”. 
 
Os efeitos podem ser sentidos de forma bastante imediata, promovendo uma melhora significativa já no dia 
seguinte, que pode ser sentida de diversas formas como: sentir-se mais sonolento ou mais ativo, por 
exemplo, uma sensação de alívio, entre outras. Cada indivíduo é único, então as sensações podem ser 
diferentes ou apenas serem sentidas com o passar do tempo, com mudanças em seu comportamento, sua 
forma de agir e ver a vida, na disposição etc.  
 

NÃO É RECOMENDADA A SUBSTITUIÇÃO DOS TRATAMENTOS MÉDICOS TRADICIONAIS POR ESTE 

TRATAMENTO. CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO. 
 

O que é necessário para o atendimento? 
 
Será utilizada uma foto do assistido e preenchimento da ficha de pré atendimento. É importante o 
preenchimento da ficha de forma muito detalhada, pois somente serão tratadas as questões que forem 
citadas nesta ficha. 
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Passo a passo 
 
- Procedimentos para marcar sua sessão 
- Direitos e deveres do assistido 
- Recomendações para melhor aproveitamento 
 
1) Assista o vídeo explicativo: https://youtu.be/riiQEj8_mIE 
 
2) Transfira a energia de troca: https://www.desperteseumelhor.com.br/energiatroca  
 
3) Preencha a ficha de Pré-Atendimento: https://forms.gle/8sVNQvygQosoDbJs7 
Esta ficha é MUITO IMPORTANTE para que possamos realizar o trabalho da forma mais profunda e pontual 
possível para você. Responda com o máximo de sinceridade e detalhes possível, pois aquilo que for escrito 
na ficha será o que iremos buscar solucionar no trabalho e também fica como registro para consultas 
posteriores e continuidade do trabalho. Se já tiver preenchido a ficha de forma muito resumida, preencha 
novamente e nos avise. 
 
4) Depois de ter feito os passos anteriores, contate nossa equipe por Whatsapp para marcar sua entrevista 
e sessão: https://wa.me/554898491693. Caso não possua Whatsapp, poderá ser pelo e-mail 
contato@desperteseumelhor.com.br. 
 
5) Uma vez que tenha agendado sua sessão, o dia e horário deverão ser cumpridos. Imprevistos que 
provoquem a mudança de horário deverão ser comunicados, no máximo 2 dias úteis antes da sessão, caso 
contrário será cobrado 50% de taxa de alteração de agenda. 
Somente será permitido reagendamento, sem a cobrança de taxas, se houver motivo de saúde, acidente, 
morte ou outros de força maior, comprovado por atestado ou outro documento equivalente. 
Em caso de desistência, se ocorrer até 3 dias antes da data agendada o valor será devolvido integralmente. 
A desistência ocorrendo em menos de 2 dias úteis da sessão, será devolvido 70% do valor pago. 
Se a desistência for em menos de 24 horas antes da Sessão, a devolução será de 50% do valor pago. 
*TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS TÊM UM PROCESSO DE PREPARACÃO PRÉVIO DAS DUAS TERAPEUTAS 
E, PORTANTO, A DESISTÊNCIA PREJUDICA TODO O ANDAMENTO DO DIA. Havendo comprometimento de 
ambas as partes, teremos resultados mais efetivos. 
 
6) Seguir os passos recomendados nos tópicos: Preparação e Recomendação durante a Sessão, descritos 
acima, em especial esta recomendação: “Faça uma oração solicitando aos seus Guias, Anjos e seres de Luz 
que o amparem durante a sessão, concedendo autorização para à nossa equipe para acesso e limpeza de 
tudo que não for benéfico a você ou à pessoa que será atendida, caso tenha contratado para terceiros.” 
 
7) Em até 2 dias úteis após a realização do procedimento, você receberá o Link de um Drive* online 
exclusivo, disponível para visualizar ou baixar o relatório referente ao trabalho realizado. Este e quaisquer 
outros procedimentos realizados por nossa equipe serão sempre incluídos neste Drive, ao qual somente você 
terá acesso, de forma que você possa consulta-los posteriormente. É recomendado que salve os arquivos do 
drive em local seguro, pois os arquivos podem ser excluídos sem aviso prévio.  
 
8) Este trabalho não substitui tratamentos médicos, não recomendamos suspensão de quaisquer outros 
tratamentos e/ou medicamentos que estejam sendo usados pelo assistido. Seja responsável! 

https://youtu.be/riiQEj8_mIE
https://www.desperteseumelhor.com.br/energiatroca
https://forms.gle/8sVNQvygQosoDbJs7
https://wa.me/554898491693
mailto:contato@desperteseumelhor.com.br
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9) Após a realização do procedimento, é desejável que você faça anotações dos seus sentimentos, sensações, 
das mudanças que sentiu ou qualquer outra informação que achar relevante, a fim de trazer à sua 
consciência as mudanças, para autoconhecimento e realização de outros procedimentos no futuro. 
 
10) Se houver a intenção de aprofundamento em qualquer questão, podem ser feitos outros trabalhos mais 
detalhados e profundos como o Reset Quântico® ou até sessões terapêuticas como a Reparação Essencial®, 
contate a nossa equipe para mais detalhes. 
 
11) Atente-se às recomendações pós-atendimento que estarão no seu relatório para melhores resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratidão! Namastê! 
 
Lara Guerche / Vivian Garrido 
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