CURSO DE AROMATERAPIA

“De todos os seres vivos as plantas são as mais perfeitas. São as únicas que não se alimentam de
outros seres vivos para sobreviverem” - Wilson Fernandes

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220-010
QUANDO?
É um curso de 60h/A | 1 dia por mês
De Maio a Outubro
Datas: sempre no 3º sábado de cada mês.
Horário: 8h30 às 17h
A QUEM SE DESTINA?
É um curso para quem quer se aprofundar
dentro da Aromaterapia, ou simplesmente
quem quer entender sobre o aspecto
vibracional das plantas e a sua ação na saúde.
O QUE É AROMATERAPIA?
Aromaterapia é a prática terapêutica que
utiliza os óleos essenciais 100% puros, para
a prevenção e/ou tratamento auxiliar de
problemas físicos, mentais, emocionais e
energéticos.
SOBRE O CURSO
Esse curso é um aprendizado sobre óleos
Essenciais e Florais a serviço do equilíbrio
do homem e dos animais. No curso será
abordada a atuação dos Óleos Essenciais
e dos Florais, os principais OEs e modo de
uso, além de uma aprofundamento sobre os
Florais de Bach.
NESSE CURSO, VOCÊ IRÁ
Aprender a trabalhar com OEs e Florais para si,
seus familiares e como terapeuta;
Alternar conceitos teóricos e práticos dos
métodos de aplicação dos óleos essenciais e
dos Florais;
Ter uma base científica e empírica.
INVESTIMENTO
R$ 1.668,00 - 6% desconto à vista
Até 9x (sem juros) no cartão
Até 6x (sem juros) no cheque

MÓDULO DE ÓLEOS ESSENCIAIS
Histórico da Aromaterapia
O que são óleos essenciais? - Conceitos
Diferenças entre óleos essenciais e óleos aromáticos sintéticos
Padrões de Qualidade
As plantas dos óleos essenciais
A percepção olfativa
Vias de ação
Como preparar Óleo para Massagem
Tipos de reações da pele
A Arte da Mistura
Sugestões para massagem corporal – podal
Sugestões para banhos – para Dores Musculares
Fervuras aromáticas e dicas usando plantas e óleos para o
ambiente
Plantas aromáticas e suas famílias botânicas
Famílias Abordadas
Processos de produção de Óleos Essenciais
Aplicações Terapêuticas dos Óleos Essenciais
Indicações de Óleos Essenciais para tratar estados emocionais
Estados da mente que afetam as emoções
Aromaterapia Vibracional – conceitos e pesquisas
Utililização dos Óleos Essenciais para a cura
Óleos Essenciais e os Chacras
A Associação da Aromaterapia a outras práticas terapêuticas e as
sinergias aromáticas correspondentes
Massagem como campo de aplicação da Aromaterapia – nos
planos físico, mental, emocional e energético
Preparação para a Massagem
O primeiro contato – orientações antes e depois da Massagem
Óleos Essenciais muito usados na Massagem Aromaterápica
Óleos Essenciais que ajudam a aceitar e criar vínculo com o pai/
masculino e com a mãe/feminino.

MÓDULO DE FLORAIS DE BACH
Fundamentos das Terapias Florais
História e filosofia do Dr. Edward Bach
Técnicas de produção dos Florais - métodos Solar e Fervura
Os Doze curadores – Os Sete auxiliares – Os Dezenove
complementares, que nos auxiliam a lidar com as situações que
se apresentam nas diferentes personalidades e os estudos das
emoções, comportamento e linguagem das plantas

FACILITADORA: Eliane Roseli Matter da Silva
Nutricionista – com especialização em Florais pela Facis-IBEHE e em
Óleos Essenciais pela PUC-RS. Sócia gerente da Verbhena, desde 2001.

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

(51) 3028 9827
3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

