Segon nivell de les Essències florals de Findhorn.

ARMONÍZATE AMB LA NATURA FINS QUE SENTIS EL FLUX DE L'AMOR. AQUEST SENTIMENT ÉS EL
TEU FLETXA CAP AL MÓN ANGÈLIC. EL MÓN DE LA NATURA RESPON SEMPRE AL TEU ÉSSER, NO
AL QUE DIUS, NO AL QUE FAS, SI NÓ AL QUE ETS.
PROGRAMA:

-

Les flors de Findhorn i les seves qualitats essèncials.
Ús d'elles i casos d'estudi de les essències.
Alineament mente inferior-superior.
Pràctica de connexió amb essències florals i els regnes elemental i dévico.
Propòsit de l'ànima i el seu reflex.
Mètodes pero a l'alineament i la sanació amb els raigs (gemmes).
Autoconciencia i percepció, revelació del canvis i direcció a la vida.

Els elements construeixen les formes dels cossos fisics i subtils. Existeixen en tots els nivells (o
plans) i possibiliten el funcionamient dels cossos. Qualsevol malaltia produeix distorssions o altera
els elements corporals. Si un d'ells està feble, l'element desvitalitzat produirà una disfunció en el
cos, allà on tingui la seva esfera d'influència.
Les essències elementals tenen com a fi principal restaurar la salut dels elements corporals i
enfartir la seva receptivitat a les energies de vida, o prana, en el xacra o centre corresponent.
Les gemmes i els vidres mantenen un alineament natural amb els camps electrònics. Es poden
considerar dipòsits de pura energia radiant. Els seus raigs concentrats influeixen en l'activitat
cel-lular a nivell atòmic.
En crear ordre i estabilitat, les essències de gemmes ajuden a regular noves qualitats i energies
en la persona que les pren. Poden facilitar o augmentar la capacitat curativa, de les essències
florals.
Els set rajos són corrents d'energies que emanen de fonts còsmiques i es distribueixen en el
nostre sistema solar a través de constel-lacions i planetes.
Són l'origen de tota existència en el sistema solar, incloent la humana. El raig principal del sistema
solar és el segon raig d'amor i saviesa, del qual els altres sis rajos són, de fet, subrajos.
L'amor és la principal qualitat que s'està desenvolupant en el nostre esquema. Cada raig expressa
un tipus particular de força o energia.
REALITZAR PER: ROXANA STREITENBERGER - FACILITADORA DE LES ESSÈNCIES FLORALS DE
FINDHORN Y AROMATÓLOGA ARTESANA.
PEPA BENÍTEZ LARA - FACILITADORA Y FORMADORA DE LES ESSÈNCIES FORALS DE FINDHORN.

Inclou Certificat i Libre manual de les Essències de Findhorn.
(Autoritzades por Marion Leigh, la creadora de les Essències Florals de FINDHORN)
HORARI: DISSABTE DE 10H A 13,30H I DE 15H A 18H. I DIUMENGE DE 10H A 14H.
DATES: 21 I 22 D'ABRIL L'2018. CENTRE EKILIBRA'T CAMÍ RAL, 495 TERCER PIS. MATARÓ.
PREU: 165+30 MATERIAL.
MÉS INFORMACIÓ: PEPA - 619097026
INFO@PNEUMA.ES WWW.PNEUMA.ES

