
Energizando sua 
Central de esterilização

 Esta apresentação mostra 
tendências alternativas para 
transmutar seu ambiente de 
trabalho.

 Estimular a relação do ser 
humano x material através 
de ondas energéticas



O dia a dia

A realidade de uma central de esterilização é um ambiente 
quente,geralmente sem sistema de ventilação,ausente de cor, 
com equipamentos imensos,esquisitos e muito barulhentos; 

normalmente com constante odor desagradável quer de matéria 
orgânica ou produtos químicos e onde se observa uma miríade de 
materiais aguardando limpeza,acondicionamento e esterilização e 
a primeira impressão que uma pessoa estranha ao serviço tem da 
sala de preparo e expurgo é de uma grande bagunça e o arsenal 

é um estoque de coisas estranhas.



Como mudar ?

 Se nosso ambiente é cheio de restrições?

 Nada pode acumular poeira 

 Não podemos furar a parede

 Não podemos colocar cartazes

 O som ambiente pode causar dispersão ou irritabilidade 
por excesso de barulho



Não desista

 E observe...



imagens

 Nos atingem e interferem em nossas emoções 
de forma mais sutil,use o vestiário e sala de café 
e a sala de chefia,para colocar imagens que 
suavizem o stress e estimulem o ritmo de 
trabalho



Cores

 Use o efeito das cores para 
energizar,concentrar,unir...além de quebrar o 
marasmo que o grupo pode entrar devido a rotina 
diária



Cristais 

 Fonte de energia 
cósmica transmutam 
nossa aura e 
estimulam nossos 
chackras,trazendo 
benefícios como 
vitalidade,maior 
concentração e 
melhor 
funcionamento do 
metabolismo.



Aromas

 Tem o potencial de 
elevar nossas ondas 
mentais a níveis  onde 
contatamos com 
energias 
superiores,promovendo 
maior 
discernimento,coerência 
de idéias e rapidez de 
resoluções



Seja Criativa !

Nos vestiários,na copa e na sala de chefia :
- Coloque quadros que contenham paisagens tranqüilas e cores estimulantes
- Espalhe sobre a mesa,pias,armários, cristais que lhe agradem,qualquer tipo é benéfico
- Cds com sons da natureza usados de forma bem sutil interferem positivamente em 

nosso circuito energético
- Acenda um incenso rotineiramente e promova um momento de relaxamento e 

alongamento entre o grupo,mãos dadas e respirações profundas fazem milagres!
-

Observe os resultados e curta os elogios !!!!

Maiores informações entre em contato com : heide.laksmi@uol.com.br


