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A nova Linha Mestres dos Florais Estrela Esmeralda contém as características e programas relativos aos vários 
Mestres e outros luminares ascendentes que, como potestades propiciadoras outorgam-nos fragmentos da sua luz 
em formato floral-quântico. Os florais desta linha devem ser tomados por 21 dias consecutivos. Por atuarem nas 
frequências específicas  de cada Mestre-tema, podem ser tomados paralelamente com outros florais.

A Linha Mestres inaugura com o Floral Kuan Yin - Gotas de 
Perdão que traz a energia do perdão. Bastante útil nos casos em que 
se necessite de perdoar o outro ou mesmo ser perdoado por alguém e, 
principalmente, atua no auto-perdão, normalmente o nível mais 
difícil de se alcançar.

O Perdão, sendo um dom divino, é uma das mais eficazes ferramentas 
para a cura dos corações humanos. Atua em níveis tanto profundo 
quanto elevados e uma vez inserido na corrente do anáhata chakra 
(o chakra cardíaco), restaura os movimentos das energias imobilizadas 
pela culpa, estagnadas pelo ressentimento e congeladas pelo ódio.

O Perdão restaura a dignidade, destruindo o orgulho e a vaidade. 
Mobiliza o perdoado ou o perdoador para novos e mais felizes rumos 
na vida. Liberta a alma atormentada, enchendo-a de um novo e 
purificado alento.

A Mestra Ascensa Kuan Yin (Guānyīn ou Kannon), é uma das mais importantes formas de 
Avalôkitêshwara (o Senhor que olha para baixo) do Budismo e que representa a suprema compaixão de todos os 
Budas. Conhecida como a Deusa da Misericórdia, esta excelsa divindade demanda doses incessantementes de 
Perdão, Compaixão e Misericórdia a todos os seres viventes deste sistema planetário, inspira-nos a seguir em 
frente e ensina-nos a Lei do Perdão, através da qual poderemos compreender e alcançar a Paz, a Verdade e a 
Justiça divinas e através delas nos libertarmos das malhas do mal.

Os Florais Estrela Esmeralda foram criados a partir das pesquisas e 
trabalhos da terapia complementar Harmonização Quântica Estelar.

São apresentados em frascos de 30ml com conta-gotas.
Contêm: Água de Kuan Yin, Conservante, Floral Quântico 546D.

Terapeuta quântico responsável: Carlos Cardoso
Encomendas:

www.mestrecarloscardoso.com.br
Whatsapp: +55 71 9 9310-2278
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