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O que são os florais?
É uma terapia complementar e natural, os florais são
essências vibracionais extraídas das flores, ele atua como
uma forma de catalisador, restabelecendo o contato
entre a Alma e a Personalidade no ponto em que este se
interrompeu.

“As essências florais são preparadas a partir de uma
infusão solar de flores em um recipiente com água, que é
posteriormente diluída, potencializada e conservada em
conhaque. Elas apresentam um poder sutil enquanto
substâncias, pois incorporam os padrões energéticos
específicos de cada flor, e ao serem tomadas entram em
contato com nosso campo energético emocional,
trazendo bem estar e equilíbrio.”

A ação dos florais
A base das doenças está num desequilíbrio interno, resultante
da desarmonização das energias provocadas por sentimentos
negativos como medo, raiva, frustração, ansiedade, solidão e
etc...
É uma terapêutica que trata a pessoa e não a doença, eles
atuam no nível sutil do subconsciente, logo, sua eficácia
precisa da continuidade do seu uso, até o final da terapêutica.

A ação dos florais
✓ Não tem contra indicação
✓ Sinais de sua ação podem ser percebidos na aparência,
linguagem e comportamentos ou reações.
✓ Não produz efeitos colaterais, mas conscientização
✓ Não gera dependência
✓ Uso diminui naturalmente

✓ É complementar às demais terapêuticas naturais e convencionais
✓ Propõe revisão de paradigmas
✓ Não dispensam atendimento médico
✓ São individuais e personalizadas

“A ação desses remédios consiste em elevar nossas vibrações e
abrir nossos canais para a recepção do Eu Espiritual; em
inundar nossa natureza com a virtude particular de que
precisamos, e em expurgar de nós o erro que causa o mal. Elas
são capazes, de nos elevar e inspirar, de alçar nossa própria
natureza, de aproximar-nos de nossa alma e, por esse mesmo
ato, de dar-nos paz e aliviar nossos sofrimentos.”- Dr. Bach

Pra quem busca o contato com o seu eu interior, onde suas
resistências são retiradas em camadas, é um trabalho com
muita sutileza, persistência e observação para perceber como
as flores podem ser gentis e gerar muito aprendizado e auto
conhecimento.

Como funciona?
Nossa terapêutica vai contar com:
-Anamnese: para eu poder te conhecer melhor e
encontrarmos o que queremos
trabalhar sobrevindo a
integralidade do Ser Humano, considerando a saúde física,
metabólica, vital, mental, emocional, espiritual, sociocultural e
ambiental;
-A indicação floral;
- Indicação de farmácias de manipulação na sua localização;
-Feedback da Indicação;
-Acompanhamento durante a semana de atendimento;
-Os 5 princípios: presença, empatia, integralidade, autonomia
e corresponsabilidade;
Qual meu propósito na terapêutica além do Bem-estar?
Promover os 4 A:
Autonomia;
Autocuidado;
Autoconhecimento;
Autorealização;

Valores e Pacotes
1ª sessão (Anamnese e Floral)- R$35,00 (Aprox. 1 hora e meia)
2ª sessão- Gratuita (Retorno dentro de 14 dias)
3ª sessão em diante: R$20,00
Pacote (4 sessões): R$68,00
Iremos usar outras práticas em conjunto com os florais, como
por exemplo:
-Acompanhamento Floral;
-Meditação;
-Acupressão (Do In);
-Reflexologia Quirodal e Podal;
A proposta do pacote é encontrar a melhor terapêutica para você,
para potencializarmos e aprofundarmos no processo.

Valores e Pacotes
Resgate do Sagrado Feminino
(Práticas voltadas para feminilidade)
1ª sessão (Anamnese e Floral)- R$35,00 (Aprox. 1 hora e meia)
2ª sessão- Gratuita (Retorno dentro de 14 dias)
3ª sessão em diante- R$25,00
Pacote (4 sessões)- R$75,00
Práticas:
-Meditação Guiada;
-Meditação Ativa;
-Oráculo;
-Vaporização do Útero;

A abordagem das práticas são
flexíveis, igual nós mulheres.
Eu irei entregar uma proposta
terapêutica, mas podemos
decidir juntas quais práticas
iremos trabalhar, quais você e
seu corpo se sente mais
confortável, confiante e
aberto para aprofundarmos.

Sobre mim e minha trajetória:
@acarolgallo (na área dos destaques)
https://www.instagram.com/acarolgallo/
Na web:

No celular:

Para entrar em contato comigo:
(11)98221.7526

acarolgalloatendimentos@gmail.com
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