EMF Balancing Technique
Técnica de Harmonização do Campo Electromagnético
A Malha de Calibração Universal, UCL (Universal Calibration
Lattice), é um sistema da nossa anatomia energética, de que Peggy
Phoenix Dubro tomou consciência e nos apresentou há cerca de duas
décadas.
A UCL é um sistema eléctrico de informação do campo
electromagnético. sendo inerente a cada ser humano.
Apresenta-se como uma malha individualizada que permeia e envolve
o corpo até 60 cm deste, detentora de diversos componentes como
fibras de informação, circuitos auto-calibradores e discos de luz que
armazenam, enviam e recebem a informação guardada
electromagneticamente. Outro componente da UCL é a Coluna de
Energia Central, circuito aberto e unificador do sistema de chacras,
através da qual o ser humano se conecta à Fonte e à Terra.
Áreas muito específicas da UCL detêm o registo da nossa história, os
padrões hereditários, os registos das vidas passadas; outras detêm a
informação das nossas possibilidades potenciais, sonhos, esperanças e
projectos.
Quando tomamos consciência da dinâmica deste “sistema de
mensagens”, damo-nos conta que somos os criadores da nossa
própria realidade e que essa consciência nos oferece o poder e a
responsabilidade sobre a nossa história e sobre as decisões da
nossa vida actual.
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Tendo como base a existência da UCL e a fim de actuar neste sistema
eletromagnético, Peggy Phoenix Dubro desenvolveu a EMF Balancing
Technique (Técnica do Equilíbrio do Campo Electromagnético).
A intervenção através da EMF Balancing Technique, alinha-nos com a
Nova Energia tendo como factor determinante o crescimento da Alma
e a elevação o nosso nível vibratório, permitindo-nos aceitar uma
dimensão maior do nosso Ser,
Consequentemente, eleva o nível vibratório da Terra.
A EMF Balancing Tecnique ensina-nos, baseada neste
conhecimento, uma forma prática de trabalhar no “Agora”,
desencadeando o fortalecimento da nossa Auto-Estima.
A calibração resultante desta técnica, dá-nos a capacidade de sustentar
e expressar uma maior carga eléctrica, sendo essa carga eléctrica a
centelha espiritual, o poder que está dentro de nós.
Podemos dizer que é a “renovação da nossa instalação eléctrica”, para
vivermos em harmonia coma Nova Energia.
A gradual amplificação da nossa consciência e a conquista de um
maior equilíbrio no nosso quotidiano, são as importantes
consequências desta técnica.
Ao sustentar, de uma forma irreversível, uma nova postura alcançamos
os níveis de vibração superiores, e constatamos que os desequilíbrios,
simplesmente desaparecem.
E então acontece aquilo a que muitos chamam cura.
A Técnica EMF Balancing Tecnique é o trabalho energético que Kryon
prognosticou.
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A Experiência da Malha - UCL
Com: Georgina Mendes (962 212 488)
Duração: Dois dias de actividades
Requisitos: SER Humano, desejando assumir a responsabilidade pela sua
vida.
A consciência humana está a evoluir e essa evolução reflecte-se na nossa
anatomia energética.
A Malha de Calibração Universal ® ou UCL (Universal Calibration Lattice) é
um sistema da nossa anatomia energética que irradia a partir do centro do
nosso Ser.
Este atelier conduz-nos à consciência da nossa própria Malha, bem como à
aprendizagem de exercícios energéticos a fim de a equilibrar e fortalecer.
A Experiência da Malha é uma vivência que nos conduz à compreensão
das dinâmicas energéticas.
A Malha de Calibração Universal (UCL) conduz-nos à consciência da nossa
capacidade de co-criar a nossa vida de uma forma mais iluminada.
PONTOS-CHAVE DE APRENDIZAGEM
1- Teoria da Malha de Calibração Universal (UCL),
2- Varredura em Espiral: Meditação que activa e clarifica todos os Padrões
de Energia dentro do nosso ser físico e energético.
3- Teoria dos Padrões Sagrados,
4- Varredura Alternante : Potencializa intenções e co-criações
5-Símbolo de Activação de Energia
6- Um Minuto, Um Passo Rápido
7- Sessão Introdutória de Energia
8- Amplificar a Energia com os seus olhos
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O QUE VAI SER CAPAZ DE FAZER:
1 - Activar Energia
2 - Amplificar Energia
3 - Clarificar todos os Padrões de Energia dentro do ser físico e
energético.
4 - Potencializa intenções e co-criações
5 - Amplificar Energia com os seus olhos
6 - Sessão Introdutória de Energia a outro Ser Humano
Este curso básico de dois dias é por si só uma vivência, levando a
valiosas tomadas de consciência.
É também o primeiro passo para se converter num profissional
Creditado da EMF Balancing Technique®, no caso de o desejar
Material fornecido: Manual para cada participante.
Material a trazer: Caderno, lápis ou caneta, água, meias quentes para
utilizar na sala de trabalhos.
Participação: 130 Euros (pagamento de 30€ no acto da inscrição,
até 1o dias antes do início do curso)
Registo da frequência deste atelier, na EEI: 50€ (facultativo para a
frequência do atelier como Crescimento Pessoal, mas obrigatório
para o Curso de Profissional Certificado na EMF Balancing
Technique®.)
NIB: 0007 0000 0020 8769 5122 3 (agradecemos o envio da
identificação da transferência, para georgina.mendes@gmail.com)
LOCAL: FIGUEIRA MANSA
R Braamcamp 88-4D
LISBOA
DATA: 1 e 2 de Setembro
HORÁRIO: 10h/18h com 1h30 para almoço.
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Biografia
GEORGINA MENDES – TERAPEUTA Técnica Creditada e Mestre
Supervisora em EMF Balancig, Biomagnetismo, Harmonia Celular, Florais
de Bach, Trabalho Energético Xamânico
Nasci no Porto, em 1948, frequentei o curso de Matemáticas Aplicadas da
Faculdade de Ciências de Lisboa e em 1971 ingressei na TAP como
Assistente de Bordo, onde permaneci 35 anos. Desde que me lembro,
existe em mim a necessidade de entender qual o propósito do ser humano
no universo, sentindo como uma evidência que tudo o que existe são
apenas formas diferenciadas de energia.
Em 1989, no E.C.K. - Bordéus em França, aprendi a tomar consciência das
energias que nos cercam, bem como das nossas próprias energias e
durante dois anos, no ECK-Lisboa, como kinergista, procurei transmitir
essa consciência a quem frequentava os cursos dessa instituição.
Formação e utilização de Florais de Bach levou-me a constatar quão
profundamente estes reequilibram o nosso emocional.
Iniciação ao Xamanismo conduziu-me a uma consciência mais abrangente
do Todo e em paralelo uma actuação mais consciente durante os
trabalhos energéticos.
EMF Balancig Technique, abriu-me a porta para níveis energéticos mais
subtis, ao permitir-me trabalhar sobre a Rede Electromagnética.
Harmonia Celular e Biomagnetismo, complementam as técnicas que
utilizo ao serviço dos outros.
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