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Celestina Marques Gonçalves

Fundadora da Associação dos Terapeutas Florais/RS, Sindicato dos
Terapeutas e também da Federação Nacional dos Terapeutas. Atuando na
área da saúde Terapias Integrativas e Complementares desde 1990, com
vasta experiência no atendimento clínico e na formação de profissionais
terapeutas para atender a demanda de clínicas, hospitais, Unidades
Básicas de Saúde (SUS) e profissionais autônomos. São mais de 25 mil
alunos e 50 mil pacientes e muitas, muitas horas de estudos de casos e
pesquisas. 

Neste momento estou muito satisfeita com os resultados do meu trabalho,
especialmente no cuidado com a energia nos campos multidimensionais,
através da limpeza energética e do uso da Terapia Floral nos cuidados da
população. Compartilho com você um pouco do meu conhecimento para
que você tenha os benefícios nas suas práticas. 



AFIRMAÇÃO DE PROTEÇÃO
 
 

Eu Sou um filho da Luz

Eu sirvo com a Irmandade da Luz

para trazer Luz sobre este Planeta

Eu Sou um Guardião da Luz

Eu Sou Amor em ação aqui

Co-operando com o Amor e a Luz do Universo

Eu Sou dedicado ao Reino de Deus na Terra

ao companheirismo interplanetário e à Paz Universal

Eu invoco a Luz para a minha proteção

e não aceitarei palavras de nenhuma ser 

que não sirva à Luz branca-dourada de Deus

tanto no Céu como na Terra.



Flor de Lótus

     Vamos começar falando sobre a flor de lótus que foi escolhida para
ilustrar a capa deste e-book porque tem a ver com desenvolvimento
espiritual e representa o feminino.
A flor de lótus é uma planta do tipo aquática que floresce submersa na
água.
Trata-se de uma planta que traz uma característica bastante interessante.
Suas pétalas se fecham a noite e sua flor submerge. 
Pela manhã, com a saída dos primeiros raios de sol a linfa flor de lótus
reaparece esplendorosa com suas lindas pétalas sobre a água.
Conhecida também como lótus-da-índia ou lótus sagrado, encontramos
uma vasta literatura clássica sobre ela.  Sempre que citada representa a
elegância, pureza e graciosidade.
    Dentre os povos egípcios esta flor indica fertilidade e representa o poder
da criação. 
    Muitos relacionam a flor de lótus com o símbolo do renascimento e da
força pessoal. Isso porque ela possuí suas raízes dentro da lama que fica
no fundo de lagos e conseguem subir para, então florescer. Ela é
nascimento e renascimento porque suas pétalas fazem o movimento de
abrir e fechar   da mesma forma que o movimento solar.
Os Hindus acreditam que ela significa a beleza interior.
Esta linda flor representa a nossa capacidade de emergir da lama, do lodo.
Sair do obscuro e andar em direção a Luz, conscientes da nossa
capacidade de conexão e alinhamento protecional. 

A essência floral Lótus Azul (Nymphaea Stellata) - traz intensa
conscientização, intensa transformação interna, desobstruindo todos os
chakras e abrindo o caminho para a iluminação.  



    Estamos recebendo fortes ondas de energias eletromagnéticas que
acabam provocando e acelerando um despertar espiritual bastante forte. 
Estas energias afetam o planeta e a também a psique humana fortemente. 
A mudança de frequência dos estados de vibração é bastante acelerada e
com isso as "fichas começam a cair". Começam a cair os véus. Nada mais
fica na obscuridade. 
    Estamos atravessando uma onda transformadora que transforma o
medo e a ignorância - mudando muito a nossa vida. 
Esta onda de energia é multidimensional e provoca muitas sensações em
nós, nos nossos sentidos. Nosso corpo. Um exemplo comum são os estalos
nos ouvidos. Também sintomas de moleza no corpo, pressão baixa ou alta,
sono excessivo no decorrer do dia,...
Muitos estão despertando neste momento. Mas muitos ainda estão presos
no medo, na falta de fé, de esperança,... Sem entender ou reconhecer o seu
Cristo interno.
    Muitos, tomados pelo medo consciente ou não, negam a realidade, e se
negam a informação, a estar responsável pelo que acontece pra si. A
Negação dos fatos que impede o processo do despertar.
    Para que nos preparemos para estas mudanças devemos focar no
coração. Dormir suficientemente, tomar sol, vitamina D. Importante fazer
limpeza energética e andar descalços. Ter cuidado com os pensamentos.
Orar e vigiar. 
    As transformações decorrentes desse processo eletromagnético intenso
só são percebidas por aqueles que escolheram passar pelo processo
transformador de uma forma consciente.

Esta imagem retrata bem a interferência de um
campo eletromagnético no nosso campo energético.
Quando um balão é esfregado contra uma cabeça de
cabelo, uma carga elétrica astática é criada, fazendo
com que seus fios individuais se repelam. Então. Há
uma alteração, uma interferência, nem sempre
percebida ou consciente. Crédito: Ginger Butcher



   Estamos acessando uma nova consciência, mais fluida, pulsando com
nosso coração na frequência da luz de quinta e sexta dimensões. Esta
frequência, mais fluída não pode ressonar com a mente o ego porque ela é
de quinta dimensão, de reinos superiores que vibram no coração.
Então, essa dissonância MENTE – CORAÇÃO está deixando as pessoas
muito desorganizadas energeticamente. Desordens psíquicas, depressão,
ansiedade e até um aumento de casos de suicídios decorrem dessa
dissonância.
    No centro cardíaco encontra-se a porta de entrada para acessar a
consciência fluida de quinta e sexta dimensões. Então é hora de
permitirmos a transição pessoal.

A essência Floral Rosa Rosa de
frequência de quinta dimensão, dos reinos
superiores que vibram no coração, nos
ajuda a trazer ressonância de amor
equilibrando MENTE – CORAÇÃO, nos
trazendo a organização energética,
contribuindo assim para a nossa plena
saúde em todos os seus aspéctos. 

     Quando temos consciência do que estamos vivenciando, a nossa
realidade de 3D, podemos sair desse alinhamento Mente-Ego acordados,
conscientes, indo além da fronteira 4D, acessando as novas frequências 5D.
As nossas células do coração já entendem sobre a nova frequência e permite
alinhar-se a ela, e assim perceber quanto estamos limitados pela mente do
ego – medo e autocrítica.
     Precisamos aprender a aumentar a nossa habilidade de viver fluidamente
e soltar as velhas percepções, e recuperar a capacidade de ser livre. LIVRE.
Só podemos exercer a nossa consciência crística sendo seres Livres. 
Precisamos nos alinhar com quem somos – E somos seres Divinos - O Cristo
em ação na Terra.



     As novas frequências de luz que chegam ao planeta favorecem se
quisermos a nossa autolibertação. Alcançar a luz refletida na nossa
consciência - ligação com a fonte divina, assim podemos canalizar a nossa
própria energia da fonte com fluidez natural, tecida pelo plano terreno e
sustentada pelo plano divino. 
Dessa forma, automaticamente saímos da ilusão de terceira dimensão e
entramos em energias de 4ª, 5ª e 6ª dimensões - uma estreita relação com
Deus .
    É chegada a hora de permitir que uma nova visão de si mesmo emerja e
comece a alinhar-se com quem realmente somos neste momento.
Com as novas frequências que podemos alcançar, há possibilidades
ilimitadas para que cada um saia das próprias e velhas restrições de
percepção de limitação e falta e se auto liberte alcançando a luz refletida da
fonte pura para fora através do nosso coração e assim podemos canalizar
nossa própria energia refletida do centro para fora - fluidez natural - tecida
pelo plano terreno - criando uma energia que dá suporte ao nosso próprio
renascimento.
    Nosso renascimento está sendo formado por uma rede de consciência
de Deus. Quanto mais nos abrimos para a reflexão, comunhão com Deus,
mais nos alinhamos com a fonte e recebemos a reconexão plena. 
A porta de entrada é o espaço do coração. 
Precisamos tomar posse do nosso lugar - sermos uma transmissão natural
da luz e ajudar outras pessoas – Precisamos ancorar a paz dentro de nós.
Ter clareza de pensamento - percepção da verdade e dos próximos passos.

A essência Lótus do Egito nos abre
através de uma limpeza profunda
de nossos chakras criando uma
energia que dá suporte ao nosso
próprio renascimento, nos
conduzindo para a reflexão e
comunhão com Deus. Nos leva para
as frequências mais altas para o
ancoramento da Paz dentro de nós.   



     Somos Cristo em ação na terra. Ele esta aqui, dentro de nós. Ele não
vem de lugar nenhum nem vai surgir dos céus. 
    Ele vem do nosso despertar para um Cristo ativo em nós, a Consciência
Crística em ação na terra. Despertar novas pessoas e testemunhar o
crescimento e formar uma consciência de irmandade e desenvolver a
comunhão telepática.



    Devemos dar um passo adiante agora e pensarmos na energia coletiva a
partir da nossa energia de amor - do coração. Não pensar com a mente do
Ego. 

    Precisamos soltar a necessidade do ego de estar certo – e assim permitir

que o ego de cada um diminua e que a identidade de irmandade se revele

de verdade. Uma consciência de irmandade - deve nascer dentro da

consciência da mente da humanidade. Honrar as diferenças entre nós.

Sustentar o amor entre nós. O amor deve mostrar o caminho, e todos

devemos estar alinhados, expandindo a consciência de irmandade. Não

permitir que os mecanismos de separatividade oriundas das minorias

barulhentas afetem nosso propósito e realização do plano divino na terra. 



CONCEITOS: 1.

Energia: Também conhecida como Prana, Chi, Ki,... provém do sol. Energia
vital que circula pelo corpo.

Energia Imanente: A energia imanente está presente em todo o cosmos,
em todo o universo. Ela permeia, nutre e forma todo o universo e todos os
serem que nele habitam. 

Energia Consciencial: Todos os seres vivos são nutridos por esta energia
imanente. Nós a absorvemos naturalmente e a transformamos aplicando
nossas características pessoais e a exteriorizamos aonde vamos ou
estamos.
As movimentações mais comuns de energia: absorção, circulação e
exteriorização.

Energia Intrusa: Toda e qualquer energia que invade nosso campo
energético.

Bioenergia: Alguns definiriam a bioenergia, por exemplo, como sendo a
energia ou ligação permanente que une o corpo e a mente ou espírito.
Podendo também ser considerada uma forma de vitalismo. Outros a
definiriam como a força cósmica que descreve a união de todas as coisas
no universo. Outros ainda a considerariam como sendo qualquer forma de
energia que foi transformada ou metabolizada por seres vivos, ou
simplesmente energia não imanente.



Estado Vibracional: O Estado Vibracional (EV) é a ativação máxima do nosso
corpo energético e dos nossos chacras e provoca um estado geral positivo e
agradável. 

Assédio: O assédio é a ação, pensamento e/ou sentimento negativo. Insistência
impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a
alguém.

Autoassédio: é a ação, pensamento e/ou sentimento negativo de você sobre você
mesmo. 

Heteroassédio: é a ação, pensamento e/ou sentimento negativo de uma ou mais
pessoas encarnadas ou desencarnadas contra outra consciência ou grupo de
consciências - a rigor é sempre anticosmoético.
Assediado: a consciência recebedora da ação do assédio.

Assediador: o autor do assédio.

Autodesassédio: o desassédio de si mesmo.

Desassédio: a libertação do assédio.

Infoassédio: assédio através da informática (vírus, hacking, adultério virtual).

Infodesassédio: resolução do infoassédio.

Megassediador: o assediador líder.

Sinonimos: obsediação; obsessão; desassistência; ódio multisserial; maldição;
mau-olhado; negativismo; praga; pensamentos e sentimentos intrusos;
pensamentos e sentimentos patologicos; interprisão grupocármica; vampi¬rismo;
possessão; semipossessão maligna.

Antonimos: desassédio; desobssessão; amparo; desassédio de mental; dupla
evolutiva; perdão antecipado; autodesassédio; limpeza dos pensamentos e
sentimentos; pensamentos positivos; assistência grupocármica; assistência
energética; doação de energias; semipossessão benigna.

 

 



2. ENERGIAS INTRUSAS

2.1. Assédio intrafísico e extrafísico - Multidimensional
Assédio: Nós como consciência e como seres vivos temos uma inter-
relação muito estreita com várias outras consciências e vários outros seres
vivos, mas nem sempre esta relação é a mais positiva para nós. Como na
própria biologia, as vezes existem vários tipos de simbiose em que ambos
os seres tiram vantagens dessa relação - é um mutualismo, mas as vezes é
uma questão de parasitismo em que um ser vive as custas do outro ou às
expensas do outro, prejudicando o outro. Na questão do assédio
consciencial (existem vários) nós definimos como sendo a influência do
pensamento negativo de uma consciência sobre a outra. 
Como isso ocorre? todos conhecemos sobre energia imanente, da
natureza, das plantas, cósmica.... mas também a energia que vem das
pessoas, mais complexas e essa energia não vem pura, limpa, virgem como
se fosse uma energia natural das plantas, ar, do espaço sideral. Essa
energia que vem do outro vem como informação. Pode ser o que
pensamos, o que sentimos. PENSAMENTOS E SENTIMENTOS.
A energia é sempre neutra.
    A informação que a energia carrega é que pode ser positiva ou negativa -
Então, se o pensamento é negativo, a energia é negativa.
Logo, é fundamental (pensamento correto).



2.2. Auto e Heteroassédio

Considerando então que:
ASSÉDIO é a influência do pensamento ou sentimento negativo exercido
sobre pessoas, animais, vegetais, minerais, de forma intencionais ou não.
AUTOASSÉDIO é quando o pensamento e sentimento de uma pessoa é
negativa sobre ela mesma. Eu diria que é uma situação psicossomática.
Quando a pessoa pensa sobre uma mesma coisa por muito tempo -
pensamento rígido fazendo com que a energia da pessoa fique bloqueada.
A energia se acumula em certos chakras. Isso pode ocorrer por sentimento
ou pensamento.

Todos podemos ficar presos num pensamento ou sentimento por muito
tempo e isso pode gerar doenças.



3. PENSAMENTO/SENTIMENTO/ENERGIA 

É um pacote informacional. Quando pensamos em algo tem um pano de
fundo, um sentimento. Um sentimento, uma emoção tem como pano de
fundo um pensamento.
Através da sincronicidade os pensamentos se acumulam como uma bola
de neve junto com os pensamentos de outras pessoas - pensamentos
semelhantes de pessoas com mesmo foco por exemplo - cria um
pensamento coletivo. O pensamento se expande além de tempo e espaço. 
Uma pessoa pode ser mais assediada que outra dependendo do tipo de
ambiente que a pessoa frequenta. A sincronicidade com ambientes de
padrão negativo aumentam o assédio. Locais com padrão energético bom,
agradável, pode diminuir o assédio e acontecer menos assédio, menos
sincronismo com as energias perniciosas intrusas. 
Logo, devemos estar conscientes do tipo de ambiente que frequentamos.
Não devemos esperar ser vítimas, não se deixar sujar, influenciar com as
energias perniciosas.
Elevar o padrão energético vibracional é um dos melhores recursos
bioenergético de profilaxia. Não deixar-se influenciar pelas energias do
ambiente.
É importante também não se tornar uma pessoa do tipo "purista", que
acaba não tendo uma vida normal achando que não pode se expor as
energias intrusas, e acaba se isolando.



    Sempre entraremos em contato com energias ruins mas precisamos
aprender a perceber, identificar os padrões energéticos dos ambientes, das
pessoas e não se tornar uma pessoa obsessiva (isso também é assédio). O
importante é capacitar-se para frequentar qualquer ambiente.  

Quando o autoassédio dá espaço para o heteroassédio?

     O heteroassédio acontece por outra consciência física ou extrafísica,
mas as pessoas tem dificuldades de identificar quando não é hetero e sim
auto assédio. Temos dificuldades de perceber e aceitar nossos aspectos
assediantes. Para fazer o tratamento correto faz-se necessário fazer o
diagnóstico correto.
    Muitas pessoas fazem confusão chamando de auto assédio tudo que
tem influência negativa. Muitas não querem nem pensar que pode ser uma
consciência extrafísica, uma alma, uma entidade, um fantasma que pode
estar influenciando a ela. O heteroassédio é feito por outra consciência - é
o que as pessoas chamam de obsessão - quando tem seus pensamentos,
sentimentos, seus movimentos, sua vontade controlada por outros. Se
temos a influência energética negativa de outra consciência sobre nós, nós
temos que saber disto, mas muitas pessoas têm receio, ficam com medo,
até mesmo porque nossa sociedade, as lavagens cerebrais, a pessoa acaba
criando uma série de mecanismos de defesa do ego para achar "não, isso é
só um probleminha de autoestima". A sociedade não contribui com isso.
Coloca sempre como coisas negativas.





O assédio pode acontecer entre humanos e animais também. Entre estes
pode haver o mutualismo mas também é comum humanos sugarem as
energias dos animais. O certo é um nutrir o outro numa parceria evolutiva.
É importante também alertar que uma pessoa com muita energia atrai
muitos assédios, assim como uma lâmpada atrai as mariposas. Isso pode
ocorrer por encarnados e desencarnados - estes também precisam de
nossa energia.

Exemplos: Uma pessoa depressiva atrai consciências intrafísicas e
extrafísicas depressivas e isso é difícil de mudar o padrão. A pessoa pode
até melhorar um pouco o padrão de energia com técnicas, mas as
consciências depressivas são mais difíceis de tratar. 

Codependência encarnado/desencarnado - existe uma espécie de troca
negativa das influencias. Exemplo: duas pessoas foram amantes no
passado e agora uma é encarnada e a outra desencarnada. A
desencarnada ainda é muito apaixonada e se atraem muito mais não
conseguem ter o contato físico. Elas trocam energias de outras formas
porque os encarnados têm ganho secundários nessa relação energética
com o desencarnado. Nem todas as pessoas querem cortar esta
relação/Inter prisão.
Resumo: 
Para acontecer o assédio ou heteroassédio implica em ter um ou mais
assediador, a súcubo - demônio em forma de mulher para assédio sexual,
o íncubo - demônio em forma de homem para assédio sexual, e sedutor
chakral. 

Os assédios podem ser:
1. conscientes ou inconsciente, eventual ou cronificados. 

2. Também podem ocorrer em grupos ou individualmente.

3. Na forma de auto assédio ou heteroassédio.

4. Intermissivo ou intrafísico.

5. Multidimensional - intrafísico ou extrafísico.

6. Pode ser no físico, mental, emocional, psíquico-chakral. 



4. SENSIBILIZAÇÃO DAS ENERGIAS INTRUSAS

    Autoconhecimento é fundamental - desenvolver o parapsiquismo e
identificar sintomas estranhos - se observar. Saber reconhecer energias
intrusas, quando a energia não flui.
Quando tentamos expandir a nossa energia e temos dificuldades, trata-se
de heteroassédio. Quando o assédio é gradual dificilmente percebemos.
Tem que mapear, investigar o momento que começou a haver alteração no
comportamento por exemplo - irritação: para saber quando começou.
Fazer circulação de energia até elevar o estado vibracional a cada meia
hora até encontrar onde foi que facilitou ou errou para entrar o assédio. 

5. LIMPEZA DAS ENERGIAS INTRUSAS

    Processo de limpeza energética - A Importância da Higiene Bioenergética
- Profilaxia energética
    É preciso trabalhar para manter seu corpo de energia limpa. Assim como
precisamos nos alimentar - alimentos de qualidade, tomar líquidos, tomar
banho diário, escovar os dentes, precisamos também cuidar do nosso
corpo energético.
    A medida que a energia se move através do sistema bio-energético,
muitas vezes nos vemos inevitavelmente em estreita proximidade com
outras pessoas que nem sempre são positivos, e em situações que evocam
respostas negativas em nós. Vivemos e trabalhamos com pessoas que
estão com raiva, intencionalmente ofensiva, ou de outra forma
emocionalmente destrutivo. Muitas influências pessoais, sociais, familiares
podem nos causar e sustentar tensões, preocupações, emoções negativas
e crenças limitantes. A negatividade de qualquer tipo - se a fonte é trabalho
ou em casa, as circunstâncias gerais de vida, as ações ou palavras de outra
pessoa, ou simplesmente as nossas próprias ansiedades não resolvidas -
diminui e contamina o nosso abastecimento de energia pessoal e cria
contaminação emocional ocasionando assédios.
    Vivemos em um mundo com energias desqualificadas, suja, e não
podemos eliminá-las completamente mas podemos atenuar através de
higiene energética, a prática de manter a energia pessoal limpa e em alta
vibração é fundamental para a auto cura.



    Quando você pratica higiene energética adequadamente, seu corpo de
energia torna-se mais refinado; suas partículas que compõem a sua aura
ficam mais limpas e vibrantes. Um corpo energético refinado é capaz de
absorver mais energia limpa de todas as frequências. Um corpo energético
refinado também é mais forte energeticamente, permitindo resistir a
doenças de forma mais eficaz e proporciona uma recuperação mais
rapidamente se você ficar doente.

Chaves para a higiene energética: 
1. Estabilidade emocional, 

2. Dieta adequada, 

3. Atividades física, 

4. Ambiente limpo, 

5. Prática diária de circulação fechada de energia,

6. Uso frequente de sal ou da chama violeta em todas as suas limpezas

energéticas.

 



6. TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO 
Profilaxias Energética e Requalificação do Estado Vibracional

Técnica1:
Passos
1. Tomar consciência da necessidade de uso da técnica
2. tomar consciência da dificuldade ou energia intrusa
3. tomar consciência da sua própria energia
4. visualizar um sol interno no centro do seu plexo solar (dois dedos acima
do umbigo)
5. formar um campo de força com a energia do seu sol interno
potencializando-a.
6. fulminar e vaporizar esta energia de força desobstruindo todo campo
energético interno
7. fulminar e vaporizar no ambiente a energia potencializada do seu sol
interno.
Essa higienização é bastante funcional e permite que se volte a pureza
energética. É importante realizá-la diariamente ou com bastante frequência
como profilaxia até mesmo de ambiente.



    Importante saber que a imaginação, a inspiração e a intuição são os
condutores dessa técnica.
Nas práticas da técnica podemos perceber outros entes que atuam no
campo e/ou no ambiente. Podem ser entes curiosos, de outras dimensões,
ETs, entidades que muitas vezes estão presentes para cobrar atos
específicos realizados no passado. Também poderá perceber especialistas,
Ser Interno, guias, mentores, mestres, amparadores determinados a
auxiliar. Às vezes é percebida, sentida a presença Magistral e
Misericordiosa da Mãe Divina que atua dissolvendo máculas, manchas e
perdoando, purificando, mesmo que não tenhamos merecimento de sua
misericordiosa atuação. 

Técnica2:
Passos
1. Sente-se confortavelmente e feche os olhos fechados, 

2. respire profundamente por três vezes.

3. visualize uma cascata de luz dourada vindo do espaço sideral e caindo

no topo de sua cabeça.

4. visualize a cascata de luz formando um lago de luz dourada no topo de

sua cabeça.

5. Permaneça nessa visualização por cerca de cinco minutos.

6. imagine que o lago de luz dourada começa a transbordar e escorrer do

topo da cabeça em direção a sua nuca. 

7. Sinta a luz dourada limpando a sua nuca e ombros. 

8. o lago dourado começa a transbordar do alto de sua cabeça na forma de

uma cachoeira.

9. visualize luz dourada banhando sua garganta, o Centro do peito, a região

do seu umbigo, a região pubiana, a base da coluna, descendo pelas suas

pernas até as Plantas dos pés.

 Permaneça no mínimo por cerca de três minutos em cada região.
 Esse exercício também pode ser feito na hora do banho, aproveitando a
água do chuveiro para ajudar na visualização criativa. 



O uso das Essências Florais de Saint Germain nos casos de:

Assédio, obsessão - allium, são miguel, boa sorte, incenso, arnica silvestre,
goiaba, rosa rosa, abricó, myrtus, umbellata; Fórmula de Proteção; 

Autoassédio, autointoxicação - Fórmula detox, maçã, flor branca, são
miguel, aloe, patiens, unitatum, melissa, allium, cidreira, curculigum,
monterey, sapientum, tuia, coco, rosa rosa;

Energias intrusas - chapéu de sol, carrapichão, lótus magnólia, erianthum,
lótus azul, grevílea, boa sorte, incensum, lótus do egito;

Elevação energética - allium, incensum, Lótus azul, lótus do egito,
pinheiro da libertação, rosa rosa;

Estabilidade emocional - abricó, coronárium, leucantha, verbena,
grandiflora, abricó, triunfo;

Limpeza de ambiente - (remoção de miasmas, formas pensamento,
energias negativas,...) - Spray Espada de Luz, são miguel, allium, abrico,
carrapicão, incensum, boa sorte; 

Pensamentos obsessivos ruminantes - allium, cidreira, myrtus, ameixa,
thea;

Dicernimento - lótus magnólia, ameixa, thea, triunfo, sapientum, gerânio.

Balanceamento dos chakras - abricó, boa deusa, coronárium, goiaba,
lírio real, lótus azul, varus; 

Limpeza de todos os chakras - lótus azul, lótus do egito, umbellata;

Harmonização dos chakras - abricó, Goiaba, lírio da paz e varus. 



As essências estoque e manipulados você encontra na:
 Casa do Terapeuta 
WhatsApp 51 9560.5801

https://www.acasadoterapeuta.com.br


