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Nova Linha LUMIA de Purificadores Alquímicos da Kaeté surgiu com o objetivo de 
os conectarmos mais conscientemente com os princípios feminino e masculino que 
nos formam: as nossas raízes, a começar pelo nosso vínculo materno e paterno, 
tanto por parte dos filhos com seus pais quanto por parte dos pais com seus filhos. 

O resgate desses princípios independe de gênero, de raça, da adoção ou criação 
por parte de outras pessoas, uma vez que todos nascemos da união do princípio 
feminino e masculino.

Além de trabalhar o vínculo mãe-filho(a) ou pai/filho(a) no âmbito biológico e vice-
versa, também nos auxilia no despertar do vínculo mãe e pai divinos/espírito/alma: o 
princípio feminino e masculino sintonizado à nossa família espiritual e cósmica. O 
alinhamento desses princípios no âmbito biológico e espiritual faz com que 
compreendamos ainda mais os porquês da nossa multidimensionalidade.

Quando somos capazes de equilibrar e curar os vínculos com nossas raízes através 
das quais nascemos, seremos capazes de expandir ainda mais nossos galhos em 
direção ao sol, rumo à luz da consciência, para estarmos cada vez mais presentes 
naquilo que idealizamos, escolhemos, fazemos, pensamos e sentimos, assim sendo 
capazes de focalizar e concretizar nossos ideais e propósito.
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CONCEITO DA LINHA

A árvore como símbolo da Linha Lumia representa esse equilíbrio entre as nossas 
raízes terrenas e as nossas raízes cósmicas. Ao mencionar que o foco desta Linha 
terapêutica está nas raízes, lembremos que no âmbito da biologia o cérebro de uma 
árvore em verdade representa as suas raízes, uma vez que é por meio delas que 
toda a comunicação com outras árvores e reinos da natureza se processa, até 
mesmo a sua própria nutrição.

Se uma árvore, por exemplo, está enfraquecida ou ainda é muito jovem para ser 
capaz de manter sua própria vida - numa floresta sadia e sem a interferência 
humana - automaticamente é auxiliada por outras que doam a ela componentes 
essenciais que esteja necessitando, por meio da interconexão com suas raízes - a 
semelhança da família que escolhemos ou mesmo das redes sociais online - assim 
como acontece conosco.

O despertar desses princípios inicia na medida que obtemos mais consciência sobre 
quem somos, sobre a nossa relação com aqueles que nos deram a vida e com os 
que nos cercam, sobre as nossas luzes ou qualidades e dons, sobre as nossas 
sombras ou vazios internos, nos moldando, nos transformando e nos aprimorando a 
cada desafio que encontramos no caminho, a cada passo.
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Através dessa clareza e entrega, conseguimos ir adiante em nossa jornada, ir além 
do mundo que vivemos com nossa família terrena para acessar a conexão com 
outras famílias universais e planos multidimensionais que regem nosso ser, 
começando pela harmonização do vínculo materno/paterno biológico e seguindo 
pela sintonização com nossa consciência materna/ paterna espiritual e cósmica.

Quando conseguimos harmonizar esse princípio feminino e masculino desde as 
nossas raízes, nossa vida começa a fluir com mais leveza, mais equilíbrio, 
prosperidade e abundância. Nossa árvore bem enraizada poderá expandir mais a 
sua copa, seus galhos, dando frutos mais fortes, sadios, e flores mais iluminadas e 
perfumadas.

INSIGHTS E CONSCIÊNCIA

Tendo em vista a presença de elementos alquímicos na fórmula - incluindo-se 
florais, óleos essenciais, homeopatias e extratos naturais de ervas, raízes e plantas 
- específicas para expandir a percepção e trabalhar as ligações com relação à 
nossa mãe e ao nosso pai - é possível que venham a ocorrer recordações de fases 
da vida que bloqueamos, da infância ou até intra-uterinas. Esse processo pode 
acontecer por meio de sonhos, insights e processos meditativos, levando a uma 
potencialização da nossa percepção, intuição e sensibilidade. Essas memórias 
também podem estar relacionadas a outras fases de nossas vidas.
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Poderão ser acessadas memórias que foram guardadas, bloqueadas, negadas ou 
reprimidas e que, a partir do trabalho de transformação interior e o exercício da 
presença - o nosso observador interno - virão à tona para constituir uma resposta, 
uma liberação, uma libertação através da compreensão consciente, possibilitando 
uma cura ou simplesmente uma revelação que esteja buscando no seu caminho 
agora.

Para aqueles que desejarem aprofundar essas experiência, sugiro o uso de um 
único Purificador Lumia por vez, por um período mais longo, de 1 a 3 meses. A partir 
de minha jornada interior, sugiro começar pelo Lumia Mater, trabalhando o nosso 
primeiro vínculo: a mãe, e após sentir que finalizou uma etapa com o princípio 
feminino, seguir para o Lumia Pater: o pai. 

Mesmo que você venha a concluir etapas desses dois princípios em sua vida no 
momento, você pode voltar a utilizar um e outro novamente, uma vez que os ciclos 
da nossa vida estão em constante movimento, assim como nós estamos em 
constante mudança.

Nesse caso, pode ser que você venha a utilizar um frasco inteiro ou mais de um, 
dependendo do caso e de quantas vezes ao dia. Você pode incluir neste trabalho 
frequências musicais harmônicas e meditativas, preparando um espaço ao seu 
gosto para isso ou apenas utilizar o purificador antes de dormir todos os dias, 
intencionado o que você necessita acessar para transformar. 
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ASPECTOS EMOCIONAIS, MEDICINAIS E TERAPÊUTICOS

LUMIA MATER: AROMA FLORAL, LEVEMENTE CÍTRICO E ADOCICADO. 
CALMANTE, ACONCHEGANTE, ENERGIZANTE E HARMONIZANTE.

Auxilia na cicatrização das feridas 
emocionais, no enraizamento interior, 
no resgate do auto-amor e do 
princípio feminino do ser. Tônico e 
“Zelador do coração", trabalha: o 
equilíbrio emocional e hormonal, a 
autoconfiança, a autoestima, a auto-
realização e o desabrochar pessoal. 
Age sobre: emoções reprimidas, 
c r i s e s e x i s t e n c i a i s , c o n f u s ã o 
emocional, sentimentos de medo, 
insegurança, abandono, rejeição, 
imaturidade, crenças e padrões que 
limitam, ampliando a visão interior. 
Ajuda resgatando o poder e a 
sabedoria interior, a energia vital e 
direciona para o propósito real. É 
antidepressivo, ansiolítico, protetor 
cardíaco, psíquico e áurico. 

Contém: Base Alcoólica de Raiz de Açafrão da terra (orgânico), Extrato de Rosas e 
Aloe Vera; óleos essenciais de Mai Chang, Gerânio Bourbon, Funcho e Laranja 
Amarga; óleos essenciais e aromáticos de Ylang Ylang e Erva-Doce; Fórmula Floral 
Árvore da Vida: Jacarandá, Alfazema, Flor da Espada de São Jorge, Flor da 
Bananeira, Jasmim-manga, Açucena branca, Lírio da Paz, Rosa Rosa e Romã; 
Homeopatia Crataegus Oxiacantha DH7 (Espinheiro Branco).
Raiz de Açafrão-da-terra: Também conhecido como curcuma longa ou gengibre 
amarelo, tem propriedades medicinais que podem ajudar a tratar uma variedade de 
doenças. Curandeiros usam a erva para fins medicinais há milênios. Na Medicina 
Tradicional Chinesa e Ayurvédica (Indiana), ervanários utilizam o açafrão-da-terra 
como um excelente anti-inflamatório, analgésico natural e cicatrizante de feridas, 
preventivo no tratamento de problemas inflamatórios como artrite reumatóide. É 
antioxidante, aumentando a resistência das células. 
No contexto do purificador Lumia Mater, portanto, nos ajuda a trabalhar as feridas 
internas que ficaram abertas ou não foram resolvidas por situações traumáticas que 
vivemos, crenças ou padrões enraizados que herdamos ou adquirimos através do 
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vínculo materno que é forte pelo cordão umbilical que nos nutria. Mesmo depois de 
ser rompido no físico, permanece sintonizado em outros níveis com nossa mãe 
biológica. Essas feridas emocionais podem ser tanto nossas, de nossa mãe ou 
ainda de nossas ancestrais da linhagem feminina.
O trabalho com essa raiz vem para nos auxiliar a ter consciência dessas feridas, 
fechá-las e curá-las, para que possamos enraizar mais profundamente dentro de 
nós, separando o que é nosso do que é do outro. Por essa razão, é também o 
“Zelador do coração”, protetor e mantenedor do nosso centro enquanto nos 
aprofundamos em nossas raízes para resgatar as partes de nós mesmos.

LUMIA PATER: AROMA AMADEIRADO, LEVEMENTE CÍTRICO E PICANTE. 
ESTIMULANTE, CONFORTANTE, MARCANTE E VITALIZANTE.

Auxilia no resgate do “sopro da vida”, 
da expressão e da comunicação 
harmônicas, do auto-amor e do 
princípio masculino do ser. Atua no 
enraizamento interior e desperta dons 
adormecidos e talentos natos. Tônico 
geral, traz clareza, foco, ação e 
coragem frente às decisões da vida. 
"Aquecedor do coração", fortalece: 
autoconfiança, autoestima, auto-
realização e o poder interior em 
direção ao progresso pessoal. Age 
sobre: emoções reprimidas, confusão 
mental, inexpressão, insegurança, 
abandono, rejeição, imaturidade, 
crenças e padrões que limitam, 
ampl iando a v isão in ter io r. É 
antidepressivo, refrescante, leve 
afrodisíaco, protetor psíquico e vital.

Contém: Base alcoólica de Raiz de Gengibre (orgânico), Extrato de Rosas e Aloe 
Vera; óleos essenciais de Gengibre, Gerânio do Egito, Erva-Doce, Funcho, Laranja 
Amarga e óleos aromáticos de Patchouly e Gengibre-Mandarina. Fórmula Floral 
Árvore da Vida: Jacarandá, Alfazema, Flor da Espada de São Jorge, Flor da 
Bananeira, Jasmim-manga, Açucena branca, Lírio da Paz, Rosa Rosa e Romã; 
Homeopatia Crataegus Oxiacantha DH7 (Espinheiro Branco).
Raiz de Gengibre: O gengibre é nativo do Japão, Índia e China, de onde difundiu-
se para o restante do mundo. É uma planta medicinal conhecida em muitos lugares 
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do mundo por suas propriedades bactericidas, desintoxicantes, digestivas, 
circulatórias, analgésicas e afrodisíacas. 
Na tradicional Medicina Chinesa, o Gengibre é usado para qualquer quadro em que 
o organismo não esteja processando de maneira eficaz a umidade, aquela originada 
no próprio corpo que a externa. As propriedades ígneas do Gengibre são usadas 
para combater esse quadro, ativando o calor do corpo para expelir a umidade. 
No contexto do purificador Lumia Pater, portanto, essa raiz nos ajuda a lidar com as 
“umidades” no nosso corpo emocional, geralmente relacionadas ao que chamo de 
"emoções frias” como tristeza, melancolia, apatia, depressão, falta de vontade, 
vitalidade e força, representadas por alguns padrões citados acima. 
Essas emoções a nível de energia tendem a ficar estagnadas e somatizar no corpo 
se não as trabalhamos, tanto através de crenças e padrões que herdamos ou que 
nos limitam, quanto através de comportamentos tendo como origem situações 
difíceis e traumáticas que vivemos. O aroma e a energia do Gengibre enquanto raiz 
e óleo essencial - ativador brando do elemento fogo para o corpo - é estimulante e 
confortante ao mesmo tempo, abrandando a confusão mental e sendo um perfume 
quente. Por essa razão sendo chamado de “Aquecedor do coração”.

FORMAS DE USO

Após a compra de qualquer um dos Purificadores Alquímicos da Kaeté, Lumia 
Mater e Lumia Pater, destinamos recomendações para o seu uso:

• AGITE ANTES DE USAR, a fim de 
integrar todos os seus componentes, florais, 
elixires de ervas, óleos essenciais e 
aromáticos. NÃO INGERIR.

• NÃO BORRIFAR PRÓXIMO OU SOBRE 
ROUPAS E SUPERFÍCIES CLARAS. 
Devido aos corantes naturais das ervas, 
flores, óleos e outros elementos utilizados 
na elaboração de cada fórmula, podem 
manchar tanto roupas quanto objetos, 
paredes e utensílios. Algumas fórmulas 
contém corantes alimentícios. 

• NO AMBIENTE. Espargir o Purificador 
para o alto e próximo dos cantos de um 
espaço, onde se concentra a maior 
quantidade de energia estagnada.
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• CONSERVANDO O AROMA NO AMBIENTE. A pedido de vários clientes que 
desejavam que o aroma do purificador permanecesse no ambiente por mais 
tempo, sugerimos ter uma almofadinha ou patuá - podem ser confeccionados a 
partir de elementos reciclados e tecidos naturais, de preferência escuros. 
Posicione de forma que possa ser pendurado na porta de entrada ou num local 
próximo da entrada do quarto, da casa, de um espaço ou loja, e nele borrifar o 
purificador quantas vezes forem necessárias para que o perfume permaneça 
sendo espargido gradativamente no local. É uma ótima sugestão!

• SENSIBILIDADE OLFATIVA (Pessoas naturalmente sensíveis). Evitar passar 
diretamente na pele ou muito próximo do rosto. Mesmo criados com composições 
naturais, alguns elementos podem causar certa sensibilidade para determinadas 
pessoas, dependendo do caso. Mesmo não havendo relatos de alergias ao longo 
de anos, tendo em vista o cuidado na seleção dos ingredientes, fica a dica.

• BANHOS ENERGÉTICOS E HARMONIZADORES. Cada purificador pode ser 
utilizado para banhos harmonizares e reestruturadores da aura ou do campo 
energético/magnético, com base nas suas propriedades medicinais, energéticas, 
alquímicas e terapêuticas mencionadas.   FORMA DE PREPARO: Após seu banho 
normal de higiene, coloque 1 a 2 pequenas golfadas do purificador de sua escolha 
em uma jarra (plástica ou de vidro) ou recipiente destinado apenas para este fim. 
Misture o líquido à água do chuveiro – mais ou menos 1/2 litro de água. Realize 
suas intenções e vibrações positivas, irradiando e sintonizando com o seu coração 
e alma; Derrame o preparado ao redor de todo o corpo, do pescoço aos pés ou da 
cabeça aos pés. Durante este momento, relembre e mentalize suas elevadas 
intenções. Seja grato(a) pela vibração e medicina recebidas pelas consciências 
elementais, vegetais e dévicas desses elementos naturais. Observação: Lembre-
se de passar o preparado energético por todo o corpo, secando-se suavemente 
para que as vibrações dos elementos permaneçam no seu campo áurico e 
magnético. Use toalhas escuras.

• JORNADAS INTERIORES. Para experiências mais profundas, que exigem 
trabalhos de transformação interiores relativo a qualquer tema que você queira ou 
necessite trabalhar para si, sugiro a utilização de um único Purificador Alquímico 
por um período mais longo: de 1 a 3 meses. Nesse caso, pode ser que você venha 
a utilizar mais de um frasco para completar o período. INTERCALANDO AS 
FORMAS DE USO: Alternando as formas de uso aqui mencionadas, você poderá 
ter uma experiência mais completa, ou seja, usando-o em: banhos energéticos, 
borrifando-o na sua casa, num local de meditação, em seu quarto, sobre roupas de 
cama antes de dormir e ao acordar, ou passando-o nas regiões do corpo que você 
deseja trabalhar. A partir da sua intenção mais verdadeira, do foco no que você 
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necessita conhecer sobre si, no seu objetivo de transformação e escolhendo a 
fórmula alquímica que mais se aproxima do que você necessita, os resultados 
certamente serão percebidos. Algumas pessoas tem o resultado imediato, outras 
após alguns dias. Dependerá do quanto você está aberto para mudar, para 
transformar-se, conhecer-se e ampliar sua percepção de si.  

• DICA IMPORTANTE: os Purificadores Kaeté foram elaborados para reagirem 
naturalmente às intenções sintonizadas às necessidades reais e verdades 
essenciais de quem os procura. Caso hajam apenas desejos vinculados a 
aspectos materiais, sem qualquer vínculo com as necessidades reais do Self, a 
frequência alquímica sintonizada às energias, consciências e geometria sagrada 
da natureza naturalmente se afastarão, simplesmente porque esta linguagem não 
é conhecida por essas forças. Portanto, foque sua intenção e objetivo em algo que 
esteja vinculado à uma necessidade essencial, a aspectos que você gostaria de 
mudar, transformar ou evoluir, seja para você, sua família, seus relacionamentos, 
para o trabalho ou ambiente, e o universo apenas responderá conspirando em 
favor!

Que as Bênçãos e Encantos da Vida, da Natureza e dos Purificadores Kaeté tragam 
vibrações perfumadas e luminosas de Paz, Amor, União, Saúde, Realizações e 
todas as Prosperidades! Bênçãos desta alquimia sagrada a você, com amor!

Luciane Strähuber - Criadora dos Purificadores 
Kaeté e Educadora da Terapêutica Integrada

“Apaixonada por fórmulas, experiências e 
elementos da natureza desde os 4 anos de idade, 
onde o conhecimento registrado na alma já 
começava a aparecer, as brincadeiras prediletas 
envolviam misturas com flores, plantas, cristais 
colhidos na fazenda dos avós, frascos, água e 
muita cor. Na escola, as aulas favoritas eram as 
experiências nos laboratórios de química e biologia. 
Através desse histórico, incentivada e rodeada 
desde criança pela medicina naturalista e a 
homeopatia, especializando-me na fase adulta ao 

conhecimento adquirido, diria que a idealização e criação dos Purificadores Kaeté é 
certamente uma extensão da minha essência! Permaneço dedicando-me a esta 
linda jornada que trilho com profundo amor e gratidão!” 

Blog/ Sites: purificadoreskaete.wordpress.com/ wohaliterapias.wordpress.com 
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