CURSOS I
TALLERS
EINES ÚTILS PER VIURE EN EQUILIBRI
CREANT LA TEVA REALITAT
TXAKRES I AUTOCONEIXEMENT

TERÀPIES
TERÀPIA CRANIOSACRAL
Com a resposta a cops físics, tensions, problemes
emocionals, etc. els teixits del cos es contrauen. El terapeuta
utilitza les seves mans per reflectir al cos del pacient el patró
que està contenint; en fer-ho el cos té l’oportunitat de deixar
anar el patró restrictiu i trobar una nova forma d’organitzar-se.
Aquest tractament és molt delicat, suau i no invasiu,
acompanyant a la persona a restablir la seva salut.

TERÀPIA DE POLARITAT
HARMONITZANT ELS TXAKRES
MILLORA MIRANT EL TEU INTERIOR
TREBALLANT AMB ELS TXAKRES

Interessats trucar al telèfon 616791888

Mitjançant mètodes d’avaluació energètica, diagnostica quins
són els punts o pautes que es troben bloquejats i impedeixen
el lliure flux de l’energia vital. Amb aquesta tècnica restablim
l’equilibri i el fluir tant a nivell físic com emocional, en cas de:
lumbàlgies, cervicals, artrosi, estrés, depressions,
migranyes...

PAR BIOMAGNÈTIC
Quan l’organisme s’altera, en un punt es produeix
acidificació i en un altre alcalinització i això fa que en un s’hi
acumulin els virus i en l’altre els bacteris. Col·locant dos
imans en els punts adequats fa que perdin la seva capacitat
patògena.
Tenim localitzats més de 250 parells biomagnètics que
permeten tractar pràcticament qualsevol alteració amb
imans.

FLORS DE BACH

ACTIVITATS

Quan apareixen símptomes disharmònics, i no es corregeixen,
podrien cristal·litzar en malalties físiques o mentals.
Es tracta d’una teràpia (vibracional), holística, que ajuda a
restablir la salut, harmonitzant les disfuncions físiques,
emocionals, mentals i espirituals en tots els éssers, ja siguin
humans, animals o vegetals

AURASOMA
Es una teràpia holística que combina les energies
curatives dels colors, les plantes i les pedres precioses.
Perquè escollim un color o un altre?
Tota la matèria es energia. Llum que vibra amb
freqüències diferents.
Els colors influeixen en el nostre estat d'ànim.
S’aplica sobre la pell, absorbint les vibracions
cromàtiques curatives.

TAPPING
Són tocs amb la punta dels dits sobre els terminals dels meridians
energètics del cos.
La causa de totes les emocions negatives resideix en el bloqueig
de l'energia, produït a partir de determinades vivències.
Ens ajuda a superar-nos en cas de: limitacions, dol, separacions,
creativitat, problemes físics, espiritualitat, prosperitat,
dependències, etc.

REIKI
És un sistema ancestral i profundament senzill de sanació a
través de la imposició de mans. Per cuidar-se amorosament el
cos i el cor obrint l’espai interior a la Quietud.

IOGA
Consta de postures, moviments i sons per estimular
l’alliberament de l’energia bloquejada, participant activament
en la transformació positiva de la teva salut.
Les postures vigoritza’ns de la polaritat treballen sobre totes
les parts del cos, augmentant la circulació i elasticitat de
músculs, ossos i columna.
Activem els cinc elements (Èter, Aire, Foc, Aigua i Terra)
procedents dels raigs còsmics vitals, i aquest tipus de ioga
constitueix el mètode natural per crear un cos sa. Els exercicis
de Polaritat són fàcils de fer, i són adequats per a persones de
totes les edats.
Amb la meditació, entrarem, encara més, en el procés intern
que permetrà millorar en el nostre autoconeixement.
Horaris a escollir:
•Dilluns de 10 a 12
•Dimecres de 19 a 21

