Lista de CDRs programados disponíveis
Cartões complexos
Ansiedade
Apego ao passado
Arnica composta
Aumento de energia (casos de esgotamento energético, perdas de energia repentinas)
Auto-cura (auxilia no processo de homeostase do organismo)
Auto-magia
Bronquite
Cefaleia
Complexo B (regula o organismo para melhor absorção do complexo B)
Complexo de inferioridade
Constipação Intestinal
Culpa
Debilidade
Depressão
Desânimo
Distúrbio Yin / Yang (tratamento vibracional para casos de bipolaridade, estudado e tratado na
China a milhares de anos)
Enxaqueca
Equilíbrio ácido / alcalino
Equilíbrio dos Chacras
Equilíbrio Yin / Yang
Estresse
Falta de confiança
Fórmula de aprendizagem (para tratamentos de pessoas com dificuldades de aprendizado)
Fórmula de exame (para pessoas que estão passando período de estudos intensos)
Gastrite
Hemicrânia
Infecção urinária
Insônia
Irritabilidade
Kashaph (para casos envolvendo eventos parapsicológicos)
Magnetismo pessoal
Mágoas
Proteção energética (usado em casos de pessoa que estão em meio ao público e como forma de
proteção Psíquica)
Reforço do sistema imunológico

Resfriados
Síndrome de pânico
TPM
Úlcera gástrica

Cartões simples
Kit Floral de Bach
38 cartões contendo o conjunto floral de Bach e mais um Rescue Remedy
Florais de Bush (australianos)
69 cartões contendo o conjunto floral de Bush
Cartões de Homeopatia
Podendo ser utilizado na Órion com as dinamizações D1, D2, D3, D12, C1, C2, C5, C12, C30, C50,
C100, C200, C500, C 1.000, C 2.000.
Cerca de 1.700 cartões contendo diversos homeopáticos, consulte-nos a respeito
Cromoterapia Básico
7 cartões contendo as seguintes cores:
Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta
Cromoterapia avançado
10 cartões contendo:
Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, Turqueza, Infra vermelho e Luz Branca.
Cristais
26 cartões disponíveis contendo, cada um, as informações vibracionais cristais.
Sais de Shussler
Vitaminas
Sais Minerais
Geobiologia
Lençol freático
Falha geológica
Rede Hartmann
Rede Curry
Radônio
Polônio
Campos eletromagnéticos
Verde Magnético
Usado como forma inicial em tratamentos de doenças degenerativas para baixar o índice de
“radioatividade” do organismo.

