Formació Acadèmica
Europea Reiki Usui Tibetà

Ekilibra´t!
REALITZA: Pepa Benitez Lara

Curs global terapèutic amb diferents tècniques i eines per
a tú, Salut, Consciència, Llibertat i Pau. Amb Reiki,
Essències Florals de Findhorn, Aromateràpia energètica,
PNL, Numerologia Tàntrica Evolutiva.
Aquesta formació et donarà eines per al teu dia a dia,
saber Harmonitzar el teu cos físic, emocional, mental i
espiritual. Viure el teu Present l'Aquí i Ara.
MÒDULS QUE ES DONARAN A LA FORMACIÓ:

DURACIÓ: 11 mesos
INICI: A concretar
HORARI: 1 DISSABTE al mes
de 10h a 14h/ 15h a 18h
DATES:
A concretar

-

-

-

-

REIKI USUI TIBETÀ; Nivell Primer, Segon, Tercer i
Mestratge. (Inclòs en cada nivell dossier formatiu
de la Federació Espanyola de Reiki i els títols de
cada nivell).
QUÈ SÓN ELS XACRES? Les seves funcions i les
malalties que afecten al cos quan els xacres estan
en desequilibri.
ESSÈNCIES FLORALS DE FINDHORN; Aquestes
essències fl orals reparen i equilibren els circuits del
cos etèric, el camp electromagnètic que connecta al
cos i l'ànima, de manera que l'energia vital fl ueixi
harmoniosament de forma ininterrompuda.
Prenent les essències apropiades, equilibrem el
sistema elèctric, estabilitzem el sistema nerviós i
vam frenar l'efecte dòmino que porta a la malaltia
física..
AROMATERAPIA ENERGÈTICA; Podràs conèixer
l'increïble món de les aromes, testant varietat d'olis
essencials, descobriràs Aromes-Emocions-Records.
L'aromateràpia energètica associa el coneixement
de l'ànima de les plantes, dit d'una altra manera,

Preu: 130€ al mes + 30€ de
material al mes
Certificat: Es lliurarà Certificat
en finalitzar el curs
Reserva la teva plaça:
Telèfon: 629479946
Mail: info@ekilibrat.net

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

dels olis essencials, a la ciència dels xacres i els cossos subtils així com a totes les facultats
dels òrgans sensorials, en primer lloc el sentit de l'olfacte i del tacte.
-

NUMEROLOGIA TÀNTRICA EVOLUTIVA; Aquesta ciència es basa en la data de naixement
desglossada en cinc factors: ÀNIMA (aspectes interns), KARMA (aspectes externs), DO
DIVÍ i DESTÍ (qualitats i potencial) i (consciència). En aquest bloc representa el sentit bàsic
del teu camí evolutiu. Tindràs un més ampli coneixement de tu mateix.

-

PROGRAMACIÓ NEROLINGÜÍSTICA (PNL): La PNL t'ajudarà a conèixer millor la teva
funcionament dels teus processos mentals: com penses, sents, interpretes la realitat,
tradueixes els teus pensaments en conductes i com et relaciones amb els altres.
EN ACABAR LA FORMACIÓ, viuràs EL PRESENT AMB ALEGRIA, LLIBERTAT I PAU
Indicat per a tot tipus de persones que han estat formades, "o no", en diferents tipus de
teràpies.

REALITZAT PER: PEPA BENÍTEZ LARA - TERAPEUTA HOLÍSTICA. FORMADORA I FACILITADORA
DE REIKI USUI TIBETANO, ESENCIAS FLORALES DE FINDHORN, ORQUÍDEAS DEL AMAZONAS,
MASTER EN PNL, AROMATÓLOGA, COACH EJECUTIV@ Y PERSONAL, BUSINESS COACH,
NUMERÓLOGA TÁNTRICA EVOLUTIVA.
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