CURS DE KINESIOLOGIA
EMOCIONAL
La Kinesiologia ens permet, a
través de la seva metodologia de
testatge, arribar a identificar els
processos inconscients que està
vivint la persona.
Aquest mètode ens permet
establir una comunicació entre
l'inconscient i el cos físic donant
respostes clares a través de les
cadenes musculars i el sistema
nerviós per identificar les causes
del símptoma, les emocions relacionades i el més
important: la via de resolució més adequada en aquest
moment per aquella persona.

Ekilibra´t!
FORMADORA: Bea Calero
DURACIÓ: 8 dies (44h)
INICI: Juliol
HORARI: De 9:30h a 15h
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 i 19 de Juliol

PREU: 600€

Tant la informació com les tècniques a introduir en sessió
s'obtenen seguint el protocol de treball del kinesiòleg, i
aquest protocol serà la seva guia en tot moment. Per tant
el procés de treball en sessió el marcarà sempre el testatge
que es realitza a la persona a través d’un protocol.
En aquest curs aprendràs la tècnica del testatge per
obtenir informacions i explorar en el camp emocional i
com treballar les situacions per restablir el seu equilibri i
potenciar els estats que beneficien l’equilibri.

Certificat: S’entregarà Certificat
al finalitzar el curs.

Aquest meravellós mètode treballa amb profunditat per
harmonitzar els processos en els quals la persona no pot
entrar, i identificar el perquè, el quan, el com del conflicte i
distingir amb rapidesa els bloquejos emocionals i
conductuals i trobar la via al canvi a través de les capacitas
i potencials de la persona. Són tècniques senzilles, i els
resultats són espectaculars.
Imparteix Bea Calero
Certificada en Kinesiologia Global i Emocional per l’Institut
Superior de Medicina Tradicional i membre de l’Associació
de Kinesiologia Holística KHAIP . Ha estudiat amb Francesc
Marieges, Joan Valls i Raphael Van Asche. Terapeuta floral
per l’Institut Anthemon. Màster en Coaching Personal i
Professional per la Universitat Pompeu Fabra. Practitioner
en Programació Neurolingüística per l’Institut Gestalt i en
Tao del Canvi per l’Institut Superior de Medicina
Tradicional. És estudiant d’Astrologia Psicològica a l’Aula
Astrològica de Catalunya.

Reserva la teva plaça a:
Telèfon: 629479946
Mail: info@ekilibrat.net

Ekilibra’t! Cami Ral, 495, 3er, Mataró (Cantonada Avd Jaume Recoder)
www.ekilibrat.net

PROGRAMA
Bases i principis
 Què és la Kinesiologia
 Com funciona i les seves aplicacions
 Els diferents camps: estructura, químic, mental-emocional, energètic i espiritual
 Mètode de testatge: Pre-test, l'AR (Arm Reflex), la importància del mudra prioritari en
sessió, gravar, apilar informació i treball en bucle.
Estructura de sessió
 L'entrevista
 Definició i objectius de treball
 Valoració de treball en negatiu (per restablir) o en positiu (per potenciar)
 Identificació de la "porta d'entrada" o objectiu de la sessió
 Línia de sessió seguint el protocol d'informació i el protocol de correccions
 Els mecanismes per encadenar línies de treball en sessió
 Feedback constructiu i identificació potenciadora en els processos de canvi
 Seguiment de les sessions i tractaments.
Protocol d’informació
 Nivells d’estrès
 Emocions atrapades
 Conflictes biològics: relació entre òrgans i patologies
 Creences limitants i afirmacions positives
 Voluntat del pacient
 Baròmetre de comportament: conscient-inconscient
 Carregues transgeneracionals
 Meridians i punts de localització
 Reversos psicològics de la patologia
 Contractures i lesions osteopàtiques del raquis
 Desordres energètics: neurologia, switching, inversions dels meridians, lateralitat,
polaritat, ionització
 Històries ocultes
 Els xacres i la seva integració
 Bloquejos respiratoris
Protocol de correcció
 Clàssics de la Kinesiologia: Anclatge de cook, switching, marxa creuada, frontal occipital,
tècniques d’alliberament emocional.
 Equilibrat energètic amb digitopuntura
 Tècniques vibracionals: olis essencials, flors de bach, cromoteràpia, imans, tècniques de
so, Formats de cervell
 El codi de la curació
 Psicologia energètica
 Mites, contes, metàfores
 Arquetips i simbologia
 Treball amb xacres
 Ho’oponopono
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