ופרח
אור
הבית לצמיחה ופריחה

תמציות פרחים

התומכות בתהליך האיזון הטבעי של הגוף

משרד | 03-6028756 :צופיתflowerandlight@gmail.com | 052-4789613 :

www.flowerandlight.co.il

תמציות פרחים אנרגטיות וארומתרפיות

תומכות בתהליך האיזון הטבעי של הגוף משפרות חיים
דרך תהודת אנרגיות הפרחים
שלום לכם,
שמי צופית רוזן ואני מייסדת את תחום הבלומינולוגיה  -שימוש בכוחם התרפויטי
של הפרחים ככלי לצמיחה אישית ,לחיזוק ,לאיזון ולשיפור איכות החיים.
לכל פרח יש את הניגון המיוחד שלו שמהדהד אנרגיה טובה המאפשרת לשחרר,
להטעין ולאזן .הפרח יכול לתמוך באדם בתהליכי שינוי וצמיחה ,איזון והרמוניה.
מגיל צעיר נחשפתי לכוחם המרפא של הפרחים ,כבת לאבא שגידל צמחים
לתעשיית התרופות וטיפל באנשים באמצעות צמחי מרפא.
כנערה התחלתי לעבוד בחנות פרחים ונחשפתי לפרחים ולכוחם המיוחד
שמשפיע על האדם באמצעות החושים ,דרך מגע ,צבע ,צורה ,מרקם וריח.
בהמשך חיי ,כמורה לשזירת פרחים ,ומאירה דרך לחיים ליוויתי אנשים רבים
שהמפגש עם הפרחים חיזק אותם ,חיבר אותם לכוחות שלהם ועזר להם בתהליך
של שינוי .עם השנים העמקתי בהבנת הפרח ,כוחותיו ודרכי ההשפעה שלו על
חיבור האדם לעצמו ,ושיפור חייו.
רעיון התמציות נולד בי ב  2012כשהלכתי לבקר את אבי חולה הפרקינסון בסוף
ימיו .היה לי קשה לראות את מצבו מדרדר והחלטתי לעזור לו בדרכי שלי –
באמצעות הפרחים.
באותן השנים הייתי בשלב מתקדם של חקר ולמידה על השפעת הפרחים על
גוף ונפש האדם ובחרתי לשזור לאבי זר מפרח שמצאתי בו השפעה חיובית על
מערכת העצבים .כשאבי החל לרעוד במהלך הביקור הנחתי את זר הפרחים
על ברכיו וכעבור דקה הרעידות פסקו .ומאז זר כזה היה בקביעות בחדרו .לאחר
שחזיתי בהשפעה הגדולה של המגע עם הפרח והמפגש עם התדר המיוחד
שלו התחלתי לחשוב על יצירת תמציות מן הפרחים שיוכלו להפיץ את כוחות
הפרחים במשך כל השנה ולעזור לאדם.

"אם אתה מאמין ,שיכולין לקלקל ,תאמין שיכולין לתקן"  -רבי נחמן
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בשנת  2018נערך מחקר בבית חולים שיבא תל השומר בו זכיתי לקחת חלק,
במחקר נבדקה השפעת שזירת הפרחים על חולות פיברומיאלגיה בדקנו בעזרת
שאלונים מדעיים מתוקפים את רמות הכאב ,איכות החיים ,השינה ,רמת החרדה,
רמת הדיכאון והמוטיבציה .בכל המדדים הייתה הטבה מובהקת שנשמרה גם
שלושה חודשים לאחר תום הטיפול.
מתוך מסקנות המחקר" :השתתפות בקורס לשזירת פרחים עשויה להוביל לשיפור
משמעותי בתסמיני הכאב והתסמינים הנפשיים אצל חולי פיברומיאלגיה .ממצאים
אלה מדגישים את התועלת הפוטנציאלית של שימוש בתוכניות ריפוי בעיסוק,
דוגמת קורס לשזירת פרחים ,לצורך שיפור איכות החיים של חולי פיברומיאלגיה"
(נלקח מתוך המאמר "כוחות הפרחים :הערכת ההשפעה של הפרחים על כאב
ותסמינים נפשיים בפיברומיאלגיה" מאמר המסכם את המחקר ע"י פרופסור
הווארד עמיטל).
אחת המסקנות שלי מתוך המחקר הייתה שלפרחים ולצמחים יש יכולת לחולל
שינוי בחייהם של אנשים ,לשנות תודעה אנושית ולעזור לאדם להתפתח ,לצמוח
ולהתחבר לכוחות הפנימים ,להעצים ולחזק אותם ובכך לתמוך בתהליך האיזון
הטבעי של הגוף.
בזכות הידע שצברתי ,התחלתי ביצירת תמציות פרחים אנרגטיות וארומתרפיות,
שהלכו והתרבו בהתאם לצורכי האנשים שפנו אליי לעזרה ,וכך נולדו סדרות
התמציות ,שהשימוש בהן נעשה בהרחה ובהחזקת הבקבוק בלבד.
מטרת התמציות היא לשחרר חסימות ,להטעין באנרגיית פרחים חיובית ,לאזן
ולשפר את איכות חיינו.
ישנן חמש סדרות שונות של תמציות התומכות בתהליך האיזון הטבעי של הגוף.
את המידע המלא על סוגי התמציות והשפעתן תוכלו לקרוא בהמשך הדף
למטה ,אני מאמינה בכוחות הפרחים לעזור לנו לשפר את חיינו.

מאחלת לכולנו בריאות טובה ,שמחה ואהבה
בברכה ,צופית רוזן
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תמציות פרחים אנרגטיות וארומתרפיות
סדרת תרסיסי תמציות פרחים  -משפר אווירה ואנרגיה טובה.

 4תמציות אלו מהדהדות את התדר בחלל ,עוזר ותומך בתהליך ,פותח חסימות בהילה
ומאפשר זרימת אנרגיה טובה יותר לגוף.

סדרת תמציות ניחוח פרחים

 7תמציות אלו פותחות חסימות עמוקות ושורשיות בתוכנו.

סדרת תמציות פרחים – בלאנס balance

 7תמציות פרחים המאזנות את  7הצ'קרות (מרכזי אנרגיה) בגופנו.

סדרת תמציות פרחים לצמיחה אישית

 3תמציות פרחים עוזרות לנו בתהליך הצמיחה  ,לצמוח להגשים ,ולהגיע למימוש עצמי גבוה.

סדרת תמציות פרחים  -משפרות חיים

 13תמציות פרחים בעלות אנרגיה מהמקור כמעיין בטריות שיכולות להטעין אותנו בכוחן
המיוחד לכל אחת מהן איכויות שונות המשפיעות על הגוף והנפש.
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כיצד בוחרים תמצית?

לכל אדם יש "מפה אנרגטית" המהווה מסלול בגוף בו זורמת אנרגיית החיים והאור המזינה את
הגוף והנפש .לעיתים נוצרות חסימות במסלול בעקבות אירועים שעברנו בחיים או בגלל תופעות
שונות שמקורן בתת מודע .מטרת התמציות היא לסייע בשחרור החסימות האלה ,ובכך לאפשר
לאנרגיה לזרום בתוכנו ולמלא אותנו.
אנסה לתאר זאת כמו מפה של עץ – כל חסימה משפיעה על כמות המים החיים שיכולים
להגיע לחלקיו השונים של העץ .החסימה יכולה להיות בשורשים ,בגזע או בענפי העץ ,וכל אחת
תשפיע על העץ בצורה שונה .ככל שנפתח יותר חסימות כך יגיעו יותר מים ,יותר אנרגיית חיים,
וכך העץ יוכל להתמלא בחיים ,לצמוח ,לפרוח ולממש את הפוטנציאל הטבעי הגלום בו .ניתן
להסתכל בצורה הזו על הסדרות השונות – כל אחת מיועדת לשחרור חסימה מסוג שונה.

כיצד
השתמש
ל תמציות?
ב

כשמרגישים שחסרה אנרגיה ומה שצריך זו רק "טעינה חיובית",
אמליץ להשתמש בתמציות "משפרות חיים" .יש להחזיק את
התמציות למשך  10דקות ולהריח.
לדוגמה – לאדם שיש פחד במה וצריך לדבר בפני קהל בקרוב,
אמליץ להשתמש בתמציות שחרור פחד וחרדה יחד עם תמצית
בטחון עצמי.

כשרוצים למלא את החדר ואת יושביו באנרגיה חיובית ונעימה ,אמליץ להתיז בחדר תמצית
מסדרת התרסיסים (אהבה ,רוגע ושלוה ,שמחה ,שחרור פחד וחרדה וחזרה לאיזון והרמוניה).
כשרוצים לאזן את הצ'אקרות אמליץ על סדרת הבאלאנס לאיזון אנרגטי על פי הצ'אקרה.
ניתן לבחור את התמצית על פי הצבע .צ'קרת הבסיס  -הינה התמצית האדומה ,צ'קרת המין –
התמצית הכתומה ,צ'קרת מקלעת השמש – התמצית הצהובה ,צ'קרת הלב – התמצית הירוקה,
צ'קרת הגרון – התמצית הכחולה ,צ'קרת העין השלישית – התמצית הסגולה ,צ'קרת הכתר –
התמצית הלבנה .יש להריח את התמצית ולהחזיק את הבקבוק כ 10-דקות .התמצית עוזרת
לשחרור חסימות ולאיזון מחדש.
כשנמצאים בתקופה בחיים בה אנו רוצים לשחרר דפוסי חשיבה ישנים ולהחליף את המשקפיים
שדרכם אנו רואים את המציאות במשקפיים חדשים ,אמליץ על סדרת "צמיחה אישית" – צמרת
העץ ,כליווי לתהליך .בסדרה יש שלוש תמציות שונות.
נתחיל בהרחה ובהחזקה של תמצית "שחרור ושלווה" ,המסייעת לשחרר דפוסי חשיבה ואמונות
ומעניקה שלווה .לאחר מכן נשתמש בתמצית "ביטחון ואמונה" ונחזק בנו את ערוץ האנרגיה
הזה .ולסיום נשתמש בתמצית "צמיחה והתחדשות" שתעניק לגוף תחושת רוגע ותסייע להפיג
את המתח והסטרס .יש להריח ולהחזיק כל תמצית כחמש דקות לפחות.
בנוסף לאפשרות להשתמש בתמציות בפני עצמן ,ניתן גם לבצע טיפול אישי מקיף שמשלב את
הסדרות השונות.
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שלב א׳ – אשאל את עצמי

למה אני זקוק היום? מה מפריע לי? מה אני רוצה לשחרר?

המלצה לתהליך אישי
לשחרור חסמים
ולטעינה באנרגיה
חיובית

בשלב הראשון נעצור ,נתחבר לעצמנו ,נשאל את עצמנו את
השאלות ונתמקד בתחושה שלנו .ניתן למשוך קלף או קלפים
מסדרת "המסרים מן הפרחים" כדי לעזור לעצמנו לדייק את
הצורך .לאחר מכן אפשר לבחור תרסיס ולרסס בחדר או
מעל ההילה.

שלב ב' – שימוש בתמציות

לאחר שמיקדנו את הצורך שלנו בשאלות שלב הראשון ,נבחר
תמציות משלוש סדרות שונות "ניחוח פרחים"" ,באלאנס"
ו"משפרות חיים".
התמצית הראשונה" ,ניחוח פרחים" ,מייצגת את "השורש" .התמצית הזו מתמקדת במחסומים
ששוכנים ברבדים העמוקים שבתוכנו והשפעתם הסמויה מלווה את חיינו .כשנבחר את תמצית
הניחוח נתמקד בשאלה "מהו הקושי העמוק שאיתו אני מתמודד?" ,וניקח את התמצית שתיאורה
נראה לנו כמתאים ביותר .נחזיק את התמצית למשך  5דקות לפחות ונריח.
התמצית השנייה" ,באלאנס" ,מייצגת את "הגזע" .התמצית הזאת מתמקדת ב"כאן ועכשיו",
בחסמים הנוכחים בחיי היום יום שלנו.
כשנבחר את התמצית נשאל "מה יכול לעזור לי ולאזן אותי?" .לאחר שבתמצית השורש נגענו
בחסימה סמויה ,כעת ניגע בשגרת החיים ובאופן שבו נוכל להיטיב את חיינו כרגע .נחזיק את
התמצית למשך  5דקות לפחות ונריח.
לאחר שתי תמציות שתפקידן לשחרר חסמים ,נבחר תמצית מסדרת "משפרות חיים" ,הטוענת
אותנו באנרגיה חיובית .לבחירת התמצית נשאל את עצמנו
נחזיק את התמצית למשך  5דקות לפחות ונריח.

"לאיזו אנרגיה חיובית אני זקוק?"

שלוש הערות חשובות:

אמליץ שלא להתמהמה בהתלבטות ממושכת בין התמציות של אותה הסדרה ,התיאורים
אכן מהווים את הבסיס לבחירת התמצית אך זו לא בחירה אנליטית קרה ,ואינכם נדרשים לנתח
את עצמכם ואת תיאור התמציות בדקדקנות מחושבת .אם נטיית ליבכם היא לבחור בתמצית
מסוימת ,או אפילו במספר תמציות ,אפשרו לעצמכם לעשות זאת .בכל מקרה לא יגרם נזק.
חשוב לשים לב שהשם של התמצית מתאר את התדר ,בין אם הוא חיובי או שלילי .למשל,
אם אני מרגישה שהבעיה העמוקה שלי היא שאני מרגיש חסום ולא חופשי (תדר שלילי) ,אבחר
בתמצית "החופש לחיות" (תדר חיובי)  ,אלה שני צדדים של אותו המטבע.
שינוי הינו תהליך ככל שנחזק את האנרגיה החיובית ,יותר אנרגיה חיובית תזרום בנו ,וככל
שנחזק ערוץ מסוים (בשימוש באחת התמציות) כך הערוץ יתרחב .כך גם בנוגע לשחרור
חסמים בכל פעם נקלף עוד שכבה ורובד ונתקדם לעבר הניקוי.
ניתן להשתמש בתמציות השונות כפי שהן וליהנות מהאיכויות המיוחדות של כל תמצית ,ניתן גם
לרקוח "בלנד" ( )Blendמותאם אישית – ליצור תרכובת תמציות המכוונות למטרה מסוימת.
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דוגמות לבלנדים מומלציםThe power of flowers :

R&B

Relaxing

MAGEN

Relaxing and Balancing

ערכה מרגיעה " -זר לילי"

ערכת חיזוק " -זר מגן"

מאפשרת שחרור רחב
של תחושות פחד ,חרדה,
מתח ולחץ ,רגשות לא
נעימים וכאב.
עוזרת להתחבר לתחושה
של ביטחון והגנה ,רוגע,
שלווה ,איזון והרמוניה.

שילוב של שתי תמציות
לרוגע ושקט פנימי
מומלץ לשימוש לפני
השינה.

שילוב של שתי תמציות
אלו מחזקות את הכוחות
הפנימיים הטבעיים שבנו.
מומלץ לשימוש כאשר
מרגישים צורך בחיזוק.

מכיל :תמצית שחרור ,פחד
וחרדה ,תמצית איזון והרמוניה.

מכיל :תמצית רוגע ושלווה
ותמצית אהבה.

מכיל :תמצית שחרור ושלווה,
ותמצית אור.

ערכת תמציות מרגיעה ומאזנת

S&B

תמצית מחזקת ומאזנת

Focus

תמצית ריכוז ומיקוד

Strengthens and Balances

Strengthens and Balances

מומלץ לשימוש כאשר אנו
מרגישים חולשה,
התמצית מחזקת את הנפש והגוף.

 BLENDתמציות המעניקות
"שקט" מרעשים ומאפשרת
להיות מחובר ,ממוקד ומרוכז.

 BLENDתמציות – התמצית מכילה  4תמציות:
תמצית צמיחה אישית  -שחרור ושלווה.
תמצית  BALANCEכחולה  -עשייה ומימוש
עצמי תמצית.
 BALANCEירוקה  -מעצים ומאזן.
משפרות חיים  -תמצית אור.

 BLENDתמציות  -התמצית מכילה  6תמציות:
תמצית  BALANCEכתומה – יוזמה ויצירה.
תמצית  BALANCEצהובה – קבלה ורוגע.
ניחוח פרחים  -שלווה ומיקוד.
תמצית  BALANCEלבנה – התחדשות ,תמציות.
משפרות חיים  -רוגע ושלווה ותמצית אור.

תמצית
ריכוז ומיקוד

אופן השימוש בתמציות פרחים

יש להריח את התמצית ולהחזיק את הבקבוק ,פעם אחת ביום (לפחות) למשך כ  10דקות.
(לפחות) ,התמצית משפיעה על האדם מניעה ומזרימה אנרגיה חיובית בגוף ,משחררת חסימות
בעדינות ומאזנת אנרגטית .השינוי הינו תהליך אישי וסוביקטיבי.
* השימוש בתמציות אינו מחליף טיפול רפואי או התייעצות עם רופא.
אזהרה – התמציות והתרסיסים נועדו לשימוש חיצוני בלבד – הרחה או החזקת הבקבוק.
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תרסיסי
תמציות
פרחים
תרסיסי תמציות פרחים :ריסוס בחללים פתוחים וסגורים.
ארבעת תרסיסי תמציות הפרחים מהדהדים את התדר האנרגטי בחלל .התרסיס
עוזר ותומך בתהליך ,פותח חסימות בהילה ,ומאפשר זרימת אנרגיה טובה יותר לגוף
כמו כן אפשר לרסס כל חדר לשיפור אווירה ואנרגיה טובה לפני ארוחות משפחתיות,
חגים ,פגישות חשובות ,בתחילת יום ,בסופו של יום ,לאווירה.
תרסיס שמחה
מהדהד את תדר השמחה
מכיל :אלכוהול  ,95%שמן ורדים ,מים,
שמן ארומתרפי  -מאי צ'נג.

התרסיס בעל תדרי אנרגיית פרחים:
קורקומה ,חמניה ,פלוקס ,חרצית ,פרוטאה,
שעווה וסהרון .תדר אנרגיית צבע :צהוב.

תרסיס אהבה
מהדהד את תדר האהבה
מכיל :אלכוהול  ,95%שמן ורדים ,מים ,שמן
ארומתרפי – ורדים ,יסמין ,קינמון ,מנדרינה,
לבנדר רוזווד.

התרסיס בעל תדרי אנרגיית פרחים:
ורדים ,קורקומה ,פאוני ,טרכליום ,פרזיה.
תדרי אנרגיית צבע :ורוד ולבן.

תרסיס שחרור פחד וחרדה
מהדהד את תדר שחרור פחד וחרדה
מכיל :אלכוהול  ,95%שמן ורדים ,מים,
שמן ארומתרפי  -בנזואין ,לנדן ,לבנדר ,אורגנו
ולבונה.

התרסיס בעל תדרי אנרגיית פרחים:
סולידגו ,ליזיאנטוס ,גרבילאה ,נורית ,אלסטרומריה,
מגינית ,עדעד ,כלנית ,כוכיה ,חרצית ,שעווה ,סהרון.
כיסופית ,טוברוזה ,פלוקס ,שושן צחור.
תדרי אנרגיית צבע :סגול ולבן.

תרסיס רוגע ושלוה
מהדהד את תדר רוגע ושלווה
מכיל :אלכוהול  ,95%שמן ורדים ,מים ,שמן
ארומתרפי  -לבונה ולבנדר.
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התרסיס בעל תדרי אנרגיית פרחים:
פיטנה ,רקפת ,ליזיאנטוס ,עדעד ,פרזיה ,שעווה
וסהרון.
תדר אנרגיית :צבע ורוד בהיר.

* ניתן לקבל ייעוץ להתאמת תמציות בהודעת וואטסאפ בטל052-4789613 :

תמציות
ניחוח
פרחים

 7תמציות הפותחות חסימות עמוקות ושורשיות
בתוכנו ומאפשרות את שחרורן.
תמצית החופש לחיות
תמצית בעלת תדר המחבר לתשוקה לחיים ,לאמונה,
לתקווה ולאהבה .התמצית פותחת דלת ללב ולנשמה,
משחררת מחסומים ,תקיעות וקיבעון.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -ורדים.

תמצית שלווה ומיקוד
תמצית בעלת תדר העוזר בשחרור ממחשבות יתר
ורעשים על מנת שיהיה ניתן להתמקד בהקשבה ללב.
עוזרת בלמידה ובריכוז ,להפרעות קשב ומעניקה שקט
פנימי.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -רוזמרין
ויסמין.

תמצית דרך הלב
תמצית בעלת תדר מחזק את ההקשבה פנימה ,עוזרת
להתחבר ללב ולדייק.
מעוררת את הילד הפנימי והשמחה.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -קינמון
ומנדרינה.

תמצית קרקע יציבה
תמצית בעלת תדר המעניק תחושת יציבות וביטחון,
מחזקת בסיס ומעמיקה שורשים מחברת לחוזק ועוצמה
פנימית.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -ארז ואורן.

תמצית הרמוניה פנימית
תמצית בעלת תדר המחבר לשלום והרמוניה,
משחררת רגשות אשם ,ביקורת וחוסר קבלה.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -לבונה.

תמצית מוטיבציה וצמיחה
תמצית בעלת תדר המחבר לפוטנציאל הגדילה ,לרצון
להתפתח ולצמוח ולממש את האני .תחושת ביטחון,
מוטיבציה ואהבה.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -רוונסרה.

תמצית שער לחיים
תמצית בעלת תדר המטעין באנרגיה ,ויטליות וזרימה
בגוף .מניעה ומשפיעה גם על תקשורת וחיבור.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי  -כורכום.

* ניתן לקבל ייעוץ להתאמת תמציות בהודעת וואטסאפ בטל052-4789613 :
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תמציות
משפרות
חיים

"דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו"..

(שירת העשבים/נעמי שמר)

 13תמציות פרחים אנרגטיות מלאות באהבה אשר
לכל אחת מהן איכויות שונות המשפיעות על הגוף
והנפש ויחד הן יוצרות סינרגיה וסימפוניה של איזון
טבעי.

תמצית רוגע ושלווה
תמצית העוזרת לקבל את עצמי כשלם ,מזמינה
אותי להתנהל ממקום של אהבה עצמית וקבלה
עצמית .היא מעצימה את השקט הפנימי ומעניקה
רוגע ושלווה.
מתאימה לשימוש לפני השינה.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
פיטנה ,רקפת ,ליזיאנטוס ,עדעד ,פרזיה ,שעווה
וסהרון .תדר אנרגיית צבע :ורוד בהיר

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים שמן ארומתרפי – לבונה.

תמצית מיקוד ושקט פנימי
תמצית הממקדת בהקשבה פנימה – ללב ,לרצונות
העמוקים" ,מנקה רעשים" ,מאפשרת בהירות.
התמצית מזמינה אותך להתרכז ולהתמקד במה
שחשוב לך ובהשגת מטרותייך.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
גומפרנה ,ארליה ,כיסופית ,ספארי ,כוכיה ,שעווה
וסהרון .תדרי אנרגיית צבע :אדום ולבן

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -הל.

תמצית שמחה ואופטימיות
תמצית הפותחת את הלב ,מכניסה שמחה
ואופטימיות.
היא משתיקה רעשים שמפריעים לך להיות בטוב
ומאפשרת שחרור של רגשות כלואים.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
קורקומה ,חמניה ,פלוקס ,חרצית ,פרוטאה ,שעווה
וסהרון .תדר אנרגיית צבע :צהוב

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי -מאי צנג.

תמצית חיבור לשפע
תמצית המזמנת את הטוב והשפע להגיע אלייך,
משחררת את החוסם והמעכב .מעניקה התרחבות
לכל דבר שמצמצם אותנו.
מאפשרת להתרחב ולהגדיל את הקיבול בכדי להיות
במקום של שפע ומרחב .מאפשרת חיבור לאנרגיית
המקור.
מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -קינמון
ומנדרינה.
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התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
קלות ,חמניה ,נץ חלב ,גיבסנית ,כיסופית ,שעווה
וסהרון .תדר אנרגיית צבע :כתום.

תמצית חיבור לעוצמה ומנהיגות
תמצית המזמנת אותך לקחת אחריות על חייך
ולהוביל בעצמך את השינוי שאת רוצה.
התמצית מזמינה אותך להקשיב לחוכמה הפנימית
שלך ,להתחבר לרצונות האמיתיים שלך ולכוחותייך
הפנימיים ,ומאפשרת לראות בכל קושי אתגר של
צמיחה.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
קיסוס ,כותנה ,סנדרסוניה ,טרכליום ,ליזיאנטוס,
אקליפטוס ,אסתרשורש ,שעווה וסהרון .תדרי אנרגיית
צבע :כתום וכחול.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -מרווה
מרושתת וארז.

תמצית המחזקת אנרגיית חיים
תמצית המחזקת את אנרגיית החיים,
מעניקה כוח ועוצמה.
התמצית מאפשרת לבטא את הרצונות והחלומות
שלנו ומסייעת לנו במימושם.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
חמניה ,גומפרנה ,ספארי ,היפריקום ,גרברה,
אנטוריום ,נרקיס ,טוברוזה ,פלוקס ,כיסופית ,פרחי
שעווה וסהרון .תדר אנרגיית צבע :אדום.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -יסמין
ואנגליקה.

תמצית המחזקת ביטחון עצמי
תמצית המחזקת את האהבה העצמית מתוך הכרה
בערך האמיתי שלי.
התמצית מזמינה אותי לקבל ולאהוב את עצמי
בדיוק כפי שאני ומעניקה חוויה של ביטחון ויציבות.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
רקפת ,ליזינטוס ,ביגונית הורד ,אמנון ותמר ,אספרגוס
מירוקלדיוס ,שרך עלי העור ,שושן צחור ,שעווה
וסהרון .תדרי אנרגיית צבע :אדום וורוד.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -ארז וגרניום.

תמצית שחרור פחד וחרדה
תמצית העוזרת בשחרור רחב של פחד ,חרדה,
מחשבות ,רגשות לא נעימים וכאב.
התמצית מזמינה אותי לאפשר ללב להיפתח ולחוות
ביטחון ,רוגע ושלווה.
*מומלץ לשלב עם תמצית איזון והרמוניה.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
סולידגו ,ליזיאנטוס ,גרבילאה ,נורית ,אלסטרומריה,
מגינית ,עדעד ,כלנית ,כוכיה ,חרצית ,שעווה וסהרון.
תדר אנרגיית צבע :סגול.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -בנזואין
ולנדן.

* ניתן לקבל ייעוץ להתאמת תמציות בהודעת וואטסאפ בטל052-4789613 :
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תמצית אומץ עוצמה ושינוי
תמצית המעניקה כוח לצאת מתקיעות לעבר צמיחה
ומאפשרת לפתוח דלת חדשה למקום טוב יותר ,על
ידי חיבור לכוחות ולעוצמה הפנימית.
התמצית מחזקת את "עמוד השדרה" ומכירה ברצון
הלב להשמיע את הקול האמיתי שלי ולדעת מה
אמיתי ומה מזויף בחיי.
התמצית מזמינה אותך לא לוותר על מה שחשוב לך,
זוהי תמצית של עוצמה ושינוי.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
אסטר ,אגפנטוס ,ביגונית ורד ,ליזיאנטוס ,המריליס,
נרקיס ,סחלב ,צבעוני ,כוכיה ,לוע ארי ,שרך שרון,
סיפן ,רוסקוס ,ציפורן ,אסתרשורש ,היביסקוס ,שעווה
וסהרון .תדרי אנרגיית צבע :סגול ואדום

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -ערער ,אורן
וכורכום

תמצית מחזקת אמון בעצמי
התמצית מחזקת את החיבור ל"אני" ומשחררת את
החוסם והמעכב בחיבור עם הרצונות והצרכים שלי.
היא עוזרת לחבר לאנרגיית המקור – האהבה,
ומשתיקה מנגד את קולות הכעס ,הביקורת,
התסכול והאגו.
התמצית עוזרת למצוא את הדרך לחיבור לקול
הפנימי ולהשמעתו ממקום של ביטחון .תמצית
המחברת לאמון ואמונה.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
איריס ,ספארי ,גיבסנית ,סחלב ,פאוני (אדמונית),
כרבולת ,פרזיה ,שרך עלי העור ,יקינטון ,שעווה
וסהרון .תדרי אנרגיית צבע :סגול צהוב.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -לבונה ,נירולי.

תמצית אהבה
התמצית הזו עיקרה ורדים ,שהם שליחי האהבה.
התמצית מסייעת באיזון בתחומי החיים השונים ,בין
הרכות לקוצים נמצאת האהבה המעניקה כוח.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים :ורדים,
תדרי אנרגיית צבע :ורוד ולבן.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -ורדים.

תמצית הרמוניה ואיזון
תמצית זו מעניקה שחרור ברמות שונות ,מנקה
ומטהרת מהמעכב ,מהמפריע ומהחוסם.
היא מעניקה הגנה במרחב ועוזרת לחבר אותך
מחדש לאיזון והרמוניה פנימיים.

התמצית בעלת תדרי אנרגיית פרחים:
כיסופית ,כוכיה ,טוברוזה ,פלוקס ,שושן צחור.
תדר אנרגיית צבע :לבן.

מכיל :מים ,הידרוסול ורדים ,שמן ארומתרפי  -לבנדר,
אורגנו ,לבונה.
.תמצית אור

אנחנו מחוברים לאנרגיית אור ,הגברה של אנרגיה
זו מעוררת את החיבור לכוחות הפנימיים הטבעיים.
התמצית יוצרת ניקוי פנימי ,מאפשרת חיבור ללב
ולשלום פנימי תוך שחרור מתבניות חשיבה ,רגשות
תקועים ותדרים חוסמים.
היא מחזקת את הבסיס ואת היציבות והנחישות
ומחברת לאני האמיתי וליופיים של החיים.
מכיל :את כל התמציות משפרות חיים בריכוז שווה.
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התמצית בעלת כל תדרי אנרגיות פרחים וצבעים
של כל תמציות משפרות חיים ומביאה תדר יחודי
של איזון.

תמציות
באלאנס
Balance

 7תמציות המאזנות את  7הצ'קרות
(מרכזי האנרגיה) בתוכנו.

תמצית אדומה – אסרטיביות ועצמאות
מכיל :מים ,שמן ארומתרפי –
בנזואין.

תמצית בעלת תדר אנרגיטי אדום המעניקה הרגשת יציבות וביטחון
ויוצרת מקום בטוח לעצמי ,מחזקת ומעצימה.
משפיעה על צ׳קרת הבסיס.

תמצית כתומה  -יוזמה ויצירה
מכיל :מים ,שמן ארומתרפי -
מנדרינה.

תמצית בעלת תדר אנרגיטי כתום המאפשרת שינוי ,תנועה ,צמיחה,
התפתחות זרימה ושחרור שליטה .קשורה ליצר וליצירה ,משפיעה על
הנשיות ,מנהיגות ושפע .משפיעה על צ׳קרת המין.

תמצית צהובה – קבלה ורוגע
תמצית בעלת תדר אנרגיטי צהוב המחברת למהות ולהגשמה,
עוזרת להשתחרר מפחד ,עצבות ,עודף מחשבות ,דאגות ובלבול
ולהתחבר לאמונה ושלווה ולבחור את הטוב עבורי.
משפיעה על צ׳קרת מקלעת השמש.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי -
קמומיל.

תמצית בעלת תדר אנרגיטי ירוק המחברת לערך האמיתי ,ממלאת
באנרגיית חיים ,אהבה ,ומשחררת מחסימות שמפריעות להקשיב
ללב .היא מעצימה ,מאזנת ,עוזרת להיפתח ,להאמין בעצמך
ולצמוח .משפיעה על צ׳קרת הלב.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי -
ורדים.

תמצית בעלת תדר אנרגיטי כחול העוזרת להתחבר לתחושת
הביטחון והשייכות .היא מחברת לרצון ועוזרת להביע אותו בדרך
של מימוש ועשייה  -הגשמת חלומות ,השגת מטרות ובכלל ,פעולה
ממקום של אמונה ורצון פנימי .משפיעה על צ׳קרת הגרון.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי –
לבנדר.

תמצית ירוקה – מעצים ומאזן

תמצית כחולה  -עשייה ומימוש עצמי

תמצית סגולה – עוצמה פנימית
תמצית בעלת תדר אנרגיטי סגול המאפשרת חיבור לכוח ,לעוצמה
הפנימית לאינטואיציה (האני הגבוה) ,לאמת הפנימית ולידיעה מה
טוב בשבילי  -אני אחראי לחיי ,אני נוכח.
משפיעה על צ׳קרת העין השלישית.

מכיל :מים ,שמן ארומתרפי -
מרווה וקינמון.

תמצית לבנה – התחדשות
מכיל :מים ,שמן ארומתרפי -
פטשולי וערער.

תמצית בעלת תדר אנרגיטי לבן המשחררת ,מחברת לשלם עוזרת
להסתכל על החיים בפרספקטיבה אחרת ולראות בקושי או אתגר
הזדמנות לקבל תובנות חדשות ואפשרות לפתוח דף חדש .משפיעה
על צ׳קרת הכתר.
* ניתן לקבל ייעוץ להתאמת תמציות בהודעת וואטסאפ בטל052-4789613 :
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תמציות
לצמיחה
אישית
 3תמציות העוזרות לנו בתהליך הצמיחה ,לצמוח ,להגשים
ולהגיע למימוש עצמי גבוה.
תמצית שחרור ושלווה
התמצית בעלת תדר אנרגטי של שחרור ושלווה
משחררת דפוסי חשיבה ואמונות החוסמות ומפריעות
להתפתחות וצמיחה ועוזרת להתמלא בשלווה.

מכיל :מים ,הידרוסול עשב לימון ,שמן
ארומתרפי  -רוזמרין והדס.

תמצית ביטחון ואמונה
התמצית בעלת תדר אנרגטי של ביטחון ואמונה מעניקה
תחושה המרגיעה את המחשבות ויוצרת שקט פנימי
וביטחון.

מכיל :מים ,הידרוסול עשב לימון ,שמן
ארומתרפי  -אשכולית ,לימון וקאג'פוט.

תמצית צמיחה והתחדשות
התמצית בעלת תדר אנרגטי של צמיחה והתחדשות
המחזק את האמונה שהכל פתוח ואפשרי המעניקה
תחושה עמוקה של ביטחון ,רוגע ומעצימה את הרצון
להגשמה ,מאפשרת שינוי ומימוש.

מכיל :מים ,הידרוסול עשב לימון ,שמן
ארומתרפי  -קורנית מתוקה ,ורד ,מנתה.

* ניתן לקבל ייעוץ להתאמת תמציות בהודעת וואטסאפ בטל052-4789613 :
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העצמה באמצעות קלפי פרחים
אנו משתמשים בקלפים ככלי להעלאת רמת המודעות .הקלפים מאפשרים לנו ליצור קשר
עם עולמנו הפנימי .הם מסייעים בפתירת קונפליקטים ולמציאת כיוונים לדרך מחודשת.
ישנן שתי דרכים לבחירת הקלף:
 .1בחירה מודעת מתוך קלפים פתוחים.
 .2בחירה לא מודעת מתוך קלפים הפוכים.

איך משתמשים בקלפים?
הקלפים נועדו להתאים לכל אחת בדרך הייחודית שלה .והם אינן נועדו לראיית העתיד
בעזרת הקלפים ניתן לקבל מסרים מאירי דרך.
שימוש בקלפים יכול להתאים לעניינים יומיומיים או למקרים מיוחדים .מומלץ לשאול
שאלות פתוחות ולא שאלות שהתשובות שלהם כן או לא.
הקלפים מאפשרים חופש משחק כמעט בלתי מוגבל ,עד שתמצאי דרכים משלך לפתיחת
הקלפים.
המלצה איך להיעזר בקלפים:
מחפשת הבהרה? בקשי מהקלפים שיתנו לך מסר.
ערבבי את הקלפים ,בחרי דרך עבודה (קלפים פתוחים או הפוכים) משכי קלף ,והביני
(וראי) איזה מסר את מקבלת (עולה) ,מה הפרח נותן לך על איזה צורך הוא עונה.
רוצה לברר משהו? חשבי עליו ובחרי קלף המביא עימו הבהרה.
רוצה לברר מה הצורך העכשווי שלך ולמה את זקוקה עכשיו?
שאלי זאת ופתחי קלף.
ניתן להעזר בחוברת הדרכה מורחבת לשימוש בקלפים
הנמצאים באתרwww.flowerandlight.co.il :

ופרח
אור
הבית לצמיחה ופריחה
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שמי צופית רוזן ,בעלת "אור ופרח" ואני מלווה אנשים בתהליכים
אישיים של צמיחה ואיזון באמצעות פרחים ותמציות פרחים
(בעלות אנרגיות של פרחים וצבע ,וריח ארומתרפי).
תמציות הפרחים שאותן רקחתי עבורך באהבה הן בעלות
השפעה שונה על הגוף והנפש ,ויחד הן מייצרות סינרגיה
וסימפוניה של איזון ,הן מחזקות ,מעצימות ותומכות בתהליך
הטבעי של הגוף להגיע לאיזון.
במפגשים אישיים שאנשים עוברים איתי תהליך ,בו אני משלבת יצירה עם פרחים,
שיחה ושימוש בתמציות הפרחים.
"אור ופרח" הינו בית בו אדם ופרח נפגשים .הבית הזה הוא מקום המאפשר לשנות
דפוסי חשיבה ,להתחבר ממקום של אהבה לעצמי ולחיים ,ומהווה מרחב לצמיחה
והתפתחות אישית ,לתהליך מאיר דרך ,מעצים ומחזק .מקום המעניק איזון ושלום
פנימי ,ומצעיד אותך קדימה לצמיחה והתחדשות.
בשפת הפרחים ניתן לומר שבתהליך זה כל אדם מתחבר לפרח שבתוכו וכמו ניצן
נפתח אל יופיים של החיים.
לפרטים ותאום טיפול צלצלו 052-4789613
בברכה

צופית רוזן

מוצרים נוספים מבית "אור ופרח":

מפגש פרטני
תמציות פרחים
קורסי בלומינג בפרחים

כגון :ערבי נשים ,ימי הולדת ,מסיבת רווקות,
מסיבת פרישה ,מפגשים בין-דוריים ,מפגשי גיבוש
לצוות ,לכבוד חגים  ...חוגגים יחד לפי הזמנה.

(מרמת מתחילים עד רמה מקצועית בינלאומית).

הרצאות וסדנאות לפי הזמנה
קלפי מסרים מהפרחים
לעזרה במסע להתפתחות ולצמיחה אישית.

מפגשים חד פעמיים בשזירת פרחים.

שוברי מתנה

התפתחות אישית ,חיזוק ואיזון.

קורסים בשזירת פרחים
סדנאות

אור ופרח

סדנאות לאירועים שונים

בחנות האתר ניתן לרכוש :תמציות ,קלפים,
שוברים לקורסים וסדנאות וערכות לשזירה פרחים בבית

כתובת החנותwww.flowerandlight.co.il :
הבית לצמיחה ופריחה
משרד | 03-6028756 :צופיתflowerandlight@gmail.com | 052-4789613 :

