Curso de Formação de Terapeutas
Especialização em Biomagnetismo - 2023
Este curso tem por finalidade dotar os formandos de todas as informações e ferramentas
necessárias para que no final estejam não só tecnicamente habilitados a exercer
Biomagnetismo, mas que o possam fazer utilizando todo um background de
conhecimentos e visão do mundo e da vida que os torne verdadeiros terapeutas.
Estrutura do curso
O curso será estruturado em 10 módulos de dois dias (Sábado e Domingo), uma vez por
mês, exceptuando o mês de Julho e Novembro, onde haverá lugar a dois módulos (finsde-semana). As aulas terão lugar na Figueira Mansa Wellness, em Lisboa. A
calendarização será a seguinte:
-

25 e 26 de Fevereiro

-

25 e 26 de Março

-

15 e 16 de Abril

-

13 e 14 de Maio

-

17 e 18 de Junho

-

01/02 e 29/30 de Julho

-

09 e 10 de Setembro

-

14 e 15 Outubro

-

11/12 e 25/26 Novembro

Como conteúdos programáticos, teremos os seguintes (não necessariamente por esta
ordem):
1. O Novo Paradigma (2 dias)
1.1 – Nova percepção do Todo
1.2 - O papel do Indivíduo
1.3 - A relação entre o Indivíduo e o Todo
1.4 – Testes quinesiológicos
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2. Interpretação dos sinais manifestados pelo corpo (2 dias)
2.1 – O corpo humano: seus sistemas e órgãos
2.2 – O corpo humano como sinal de alarme das nossas desarmonias
2.3 – Interpretação das desarmonias a nível emocional e mental
3. A Experiência da Malha de Calibração Universal - UCL e Campo
Electromagnético – EMF (2 dias)
3.1 – Sistema da Anatomia Energética do Ser Humano
3.2 – Técnicas de interacção com a UCL
3.3 - Sessão introdutória de EMF Balancing Technique
4. Biomagnetismo - Par Biomagnético (4 dias)
4.1 - Introdução ao Par Biomagnético
4.2 – Grupos de Pares Biomagnéticos
5. Curso de Desenvolvimento Pessoal - SOU – As minhas Feridas (2 dias)
7.1 – Diferenças entre Feridas e Máscaras
7.2 – Comportamentos e vocabulário utilizados em cada Máscara
7.3 – Descoberta das nossas próprias Feridas e Máscaras
7.4 – Situações de Reacção
7.5 – Características físicas das Feridas/Máscaras
7.6 – As forças por detrás das Máscaras
6. Prática de Biomagnetismo (8 dias)
7. Avaliação Final (2 dias)
Para

mais

informações,

solicitamos

que

entre

em

contacto

montedafigueiramansa@gmail.com, indicando nome e contacto telefónico.
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para

