CURSO DE NEUROMUSCULAR ENERGÉTICO - 2019
“Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância”
- João 10, 10

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220010
QUANDO?
É um curso de 60h/A + estágio de março a
agosto
Datas: 4º sabado de cada mês (exceto junho 5º sáb.)
Horário: 8h30 às 17h
A QUEM SE DESTINA?
É um curso para todos que querem melhorar
seu bem estar geral e para todos os que querem
ser agentes de transformação e mudança nas
suas famílias, empresas, grupos, no mundo.
SOBRE O CURSO
Esse aprendizado é de grande valia para qualquer
pessoa que queira aprender mais sobre si mesmo,
compreender a sua essência, perceber os sinais
do seu corpo, entender o seu posicionamento
no mundo e seu propósito de vida. De um ponto
de vista profissional de Terapeuta Holístico, é um
conjunto de ferramentas valiosas, técnicas de
manipulação e abordagem diferenciada, que irão
facilitar na cura mais completa promovendo no
equilíbrio e na qualidade de vida.
FACILITADOR: PADRE JOÃO ALMENDRA.
Formou-se em Naturopatia Clínica Científica
na Open University International, com pósgraduação Latu Sensu, na Faculdade de
Educação Montenegro, da Bahia no Brasil.
Fez cursos e prática de Radiestesia, Psicologia
Dinâmica, Integração e Controle Mental,
Psicologia, Espondiloterapia, Reflexologia,
Alfagenia, Neurolinguística, Hipnose,
Parapsicologia, Terapia Craniosacral e
Nova Medicina Germânica. Trabalha como
Naturopata e orienta vários cursos de formação
profissional ligados à saúde.
INVESTIMENTO
R$ 1.668,00 - 6% desconto à vista
Até 8x sem juros no cartão
Até 6x R$ 278,00 (sem juros) em cheque
luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

EM QUE CONSITE A TERAPIA
NEUROMUSCULAR ENERGETICA?
Tem como base a Naturopatia Clínica em que é formado o seu autor. Avalia
o bom funcionamento do organismo e corrige disfunções por meios naturais:
Manipulação Energização, ajuda na tomada de consciência das circunstâncias
ocasionadoras dos principais motivos dos desequilibrios da saúde; Alfagenia,
orientação nutricional (Biotipologia) e orientação da sensitividade. Tem sua base
de estudos na MTC, Terapia Crânio Sacral, Microfisioterapia, Nova Medicina
Germânica e leitura do Cérebro. Completa seus tratamentos com Homeopatia,
Fitoterapia, Florais e Aromaterapia. Serve.-se de outras técnicas de apoio
como Radiestesia (para diagnóstico) Reflexologia, Acupuntura, Auriculoterapia
e Biomagnetismo. O terapeuta Holístico atua com técnicas integrativas, que
atuam na causa e não no sintoma. Atua-se sobre o todo: emocional, mental e
espiritual, com ferramentas para o equilíbrio.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Introdução à Naturopatia;
Princípios básicos da Terapia Neuromuscular Energética;
Conceitos básicos de Física Quântica;
Aplicação da Força da Mente;
Fisiologia Sutil;
Avaliação através da Radiestesia;
Anatomia e Fisiologia gerais;
Introdução à Medicina Tradicional Chinesa;
Introdução à Terapia Crânio-Sacral;
Líquido Cérebro Espinhal e sua canalização;
Direcionamento de energia através das mãos para cura e auto-cura;
Microfisioterapia e Nova Medicina Germânica;
Doenças como bloqueios;
Técnicas de desbloqueios na cabeça, peito e órgãos;
Técnicas de correção de desequilíbrios da coluna vertebral, braço, ombro,
quadril, pernas, pés e todas as articulações para eliminar bloqueios
energéticos, dores, tensões e desconforto;
Leitura do Cérebro;
O papel das emoções na construção da realidade e utilização da força
interior para seu equilíbrio;
Importância da alimentação na perspetiva da saúde preventiva;
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