A ORIGEM DO MALMAL-ESTAR?
O corpo e o espírito estão constantemente em interacção, a qual tanto pode ser prejudicial como
curativa. Quando é prejudicial, é porque fomos destabilizados por traumatismos, tanto físicos como
psíquicos, que provocam disfunções que sentimos como mal-estar. O mal-estar consiste geralmente
em vários sintomas aparentemente não relacionados e em sensações subjectivas e dificilmente
verbalizáveis, face aos quais normalmente o quadro clínico tradicional poderá somente receitar
remédios paliativos e encobridores dos sintomas.
A DOENÇA É A PONTA DO ICEBERG
Se uma situação traumática persiste a disfunção evolui para doença, esta sim criando sintomas
identificáveis pelo diagnóstico médico. Mas a doença é como a ponta do iceberg, ela manifesta a
existência de algo mais fundo: o traumatismo inicial que desestabilizou o organismo e está registado
nele como informação que o afecta num ou mais níveis, desde o físico até ao inconsciente profundo.
As terapias energéticas baseiam-se no princípio de que toda a onda portadora de informação
patogénica pode ser corrigida pela aplicação de uma onda portadora de informação fisiológica. Esta
aplicação pode ser feita por qualquer processo vibratório: campos magnéticos, sons, impulsos de
campo electromagnético, cores, etc.
IDENTIFICAR E DESCREVER AS CAUSAS DO MALMAL-ESTAR
A Terapia de Harmonia Celular consiste em detectar os sucessivos passos desse processo de
degradação, equilibrar energeticamente as correspondentes memórias patológicas e descrevê-las em
linguagem clara. Após este equilíbrio energético e tendo ouvido a descrição dessas memórias
patológicas, a pessoa torna-se capaz de iniciar o trabalho sobre si mesma, e cessar assim de alimentar
a origem do seu mal-estar.
SÃO AS MEMÓRIAS PATOLÓGICAS QUE NOS
NO S FAZEM REPETIR MODELOS DE COMPORTAMENTO
Quando reagimos de modo inadequado face a um acontecimento, é porque não dispomos, nesse
momento, das informações necessárias para o enfrentar e aceitar. As memórias patológicas são o
registo dos acontecimentos traumáticos que vivenciámos e da forma como nos foi possível fazer-lhes
face. Agora, sempre que nos acontece algo que entra em ressonância com essa memória, reagimos
segundo esse padrão repetitivo, que nos afecta e provoca em nós mal-estar.

A CABEÇA ENTENDEU,
ENTENDEU, MAS O CORPO AINDA NÃO SABE
No exercício da Terapia de Harmonia Celular acontece recebermos pessoas que intelectualmente já
entenderam claramente os seus problemas, mas ainda assim não conseguem evitar repetir os mesmos
esquemas nocivos e sofrer física e psicologicamente as consequências disso. A memória patológica
instalada ao nível das células, desvia as mensagens de controlo e correcção. As células lembram-se e
respondem automaticamente, e o corpo paga o respectivo preço energético sob a forma de
disfunções ou mesmo de lesões, que revelam que o problema ainda não foi resolvido. O tratamento
energético e a verbalização da informação detectada durante a análise vão reinformar a pessoa a
todos os níveis: físico, emocional e mental.
O MÉTODO
A Terapia de Harmonia Celular teve origem na Terapia Análise e Reinformação Celular criada pelo
médico francês Dr. Michel Larroche, a partir da qual criámos o nosso próprio método, exercido com
pleno êxito em Portugal pela equipa da Figueira Mansa Wellness
COMO FUNCIONA
FUNCIONA A TERAPIA DE HARMONIA CELULAR?
CELULAR ?
 A circulação de energia nos corpos vivos processa-se sob a forma de ondas portadoras de energia,
que podem ser detectadas sobre o corpo. Cada onda é portadora de uma informação específica, a qual
pode ser identificada e caracterizada.
 Esta circulação de energia ocorre em todos os níveis do ser, corpo físico e corpos subtis e processa-se
em frequências organizadas na base doze. Na prática da Terapia de Harmonia Celular consideramos
como principais receptores destas frequências os órgãos dos diversos sistemas fisiológicos, as zonas
reflexas, os meridianos e os chacras. A patologia instala-se quando uma destas estruturas fica
bloqueada com uma frequência que não é a sua, mas que lhe é imposta por outra estrutura que assim
descarrega o excesso de energia a que está sujeita pela disfunção patogénica.
 Os bloqueios de circulação de energia são provocados por barragens físicas ou psíquicas originadas
por traumatismos recentes ou, pelo contrário, por um traumatismo de infância, de nascimento, ou
mesmo ancestral. A doença é a tentativa do organismo de restabelecer a circulação de energia
provocando uma fuga da mesma. Durante a análise de uma sessão de Harmonia Celular detectamos
essas fugas e interpretamo-las utilizando Filtros de Análise.
 Toda a onda portadora de informação patogénica pode ser corrigida pela aplicação da adequada
onda portadora de informação fisiológica. Na fase de tratamento de uma sessão de Harmonia Celular
esta correcção é realizada por diapasões. A acção dos diapasões é muito profunda, indo até à origem
do traumatismo em causa, dado o condicionamento energético em que está o paciente pela acção dos
Filtros de Análise criteriosamente escolhidos e colocados nos chacras durante a fase de análise.
 Quando a barragem resiste muito longamente à aplicação do diapasão podemos recorrer aos Filtros
Corretores, que são colados com um adesivo no local da fuga durante cerca de três semanas, de modo
a manter a circulação da energia até que a correcção se torne permanente.
DURAÇÃO E PROCEDIMENTO
Uma sessão de Harmonia Celular processa-se durante 60 a 90 minutos com o paciente
confortavelmente deitado(a) e vestido(a). As informações são obtidas por tomada de pulso e detecção
ao nível das zonas reflexas (sobretudo no pavilhão da orelha), usando os Filtros de Análise. O
tratamento energético é feito com diapasões. Normalmente, para obter resultados concludentes são
necessárias três sessões, espaçadas ao longo de três meses.
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