CURSO DE BIOMAGNETISMO - 2019
“De todos os seres vivos as plantas são as mais perfeitas. São as únicas que não se alimentam de
outros seres vivos para sobreviverem” - Wilson Fernandes

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220-010
QUANDO?
É um curso de 60h/A | 3 dias por mês
junho e novembro
Datas: 21, 22 e 23 jun / 15, 16 e 17 nov
Horário: 8h30 às 17h
A QUEM SE DESTINA?
É um curso para quem quer aprender
uma nova técnica terapêutica poderosa
para associar a suas práticas clínicas, ou
simplesmente trabalhá-la em exclusivo
O QUE É BIOMAGNETISMO?
Biomagnetismo é uma prática terapêutica
descoberta pelo mexicano Dr. Goíz Duran,
que elimina patologias cujas causas têm sua
origem na simbiose entre virus, parasitas,
fungos e bactérias, através da ressonância
de pares biomagnéticos. Atua também a um
nível quântico na eliminação de bloqueios
energéticos alojados em órgãos que estão na
origem de problemas emocionais e físiológicos.
SOBRE O CURSO
Esse é um curso intensivo onde você terá
acesso a todas as bases teóricas científicas
e todo o aprendizado da prática terapêutica
para poder exercê-la.
NESSE CURSO, VOCÊ IRÁ
Aprender uma das práticas terapêuticas mais
poderosas na cura de doenças diversas.
Desenvolver técnica de Cinesiologia
Ter acesso à possibilidade de estagiar para
integrar o SINABIO (sindicato de Terapeutas
de Biomagnetismo)
INVESTIMENTO
R$ 1.668,00 - 6% desconto à vista
Até 8x sem juros no cartão
Até 6x sem juros em cheque

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

MÓDULO I - Introdução ao Biomagnetismo
Benefícios do Biomagnetismo
História do Biomagnetismo
Terra como campo magnético
O que é um íman
Influência dos ímans na saúde
O corpo humano tem um campo magnético
PH: PH dos órgãos; Relação do PH com Biomagnetismo
Acidez e Alcalinidade

MÓDULO II - Os Fundamentos
Noções básicas na terapia de Par Biomagnético
Ressonância magnética
Microorganismos (bactérias, vírus, fungos e parasitas)
Iniciação à Anatomia e Fisiologia
Tabela de pontos com imagens
Tabela de pontos sem imagens
Imagens de corpo inteiro localizando pontos
Ficha de rastreio em biomagnetismo
Rastreio na prática

MÓDULO III - Energia, Emoções e Saúde
Fisiologia Sutil
Energias que bloqueiam os chackras
Campos elétricos e eletromagnéticos
Campo quântico e consciência
Campo áurico ou campo magnético
Neurociência e física quântica
As redes neurais e a química
Sistema imunológico e emoções
As sete emoções e órgãos associados
Padrões emocionais e crenças negativas

Módulo IV - Tipos de Par Biomagnéticos
Pares Regulares e Pares Especiais
Outros tipos de Pares
Bioenergética
Doenças Degenerativas
Pares Emocionais
Relação dos Pares Biomagnéticos
Fenômenos Tumorais
Articulações

FACILITADORES: Equipe de Professores
Padre João Almendra | Irmã Elda Broilo | Fernando Martins
Leandro M. Veppo | Miriam Gehres Trapp

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

(51) 3028 9827
3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

