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KBMQ
Fonaments
Magnetisme
Potencial d’hidrogen
Parells, Dr. Goiz, N.E.N.
Bioressonància
Bioenergètica
Microbiologia
Fenomen Tumoral
Esquema de Sessió
Qualitat freqüencial
Bloquejos Energètics
Revers Psicològic
Patologies

KineBioMagnestismeQuantic és una tècnica que ens
permet recuperar i mantenir l’estat de vida saludable.
Es treballa amb les eines de la Kinesiologia, el Magnetisme (BioParell, treballs amb un o grups d’imants,
electromagnetisme), la Bioressonància (freqüències
Nogier, Rife, Clark, Bahr, Pischinger, Geometria Sagrada, formes d’ona, ...) i la Quàntica (treball sobre el biocamp,
Color,
So,
Formes,
Informació)
Mòdul I: Bio Parell
Formació intensiva
Curs pràctic, explicant
8 i 9 de Juliol
la teoria bàsica però
10 a 14 – 16 a 20
donant especial èmfaDissabte i Diumenge
sis a la part pràctica.

Documentació i material entregat al Mòdul I:
•
•
•
•

Dossier imprès per realitzar les pràctiques
Protocols i llistes digitalitzades en format PDF.
Joc de imants sense folrar
Certificat acreditatiu del curs

Per seguir el curs és necessari conèixer el test de Kinesiologia (AR o muscle indicador). Per qui no tingui aquesta habilitat (AR – Muscle indicador) es farà prèviament
una sessió de capacitació de 4 hores (dia a convenir)
per un import de 50€.
En el curs s’ensenyarà a realitzar el test amb els peus i
altres tipus de test per facilitar la sessió.

Aportació de 325 € (Inclou joc bàsic d’imants, documentació i protocols detallats)
Pels inscrits fins el 18/06/2017 el preu serà de 300€
Compte bancari per les inscripcions: CaixaBank ES52 2100 0442 9502 0047 3341
Fins el dia 18/06/2017 import a ingressar
A partir del 18/06/20167 import a ingressar

: 150€
: 175€

Indicar com a referència: Nom assistent al curs + KBMQ-M1
L’import restant s’entregarà el dia del curs en efectiu o amb ingrés previ.
Formadors: Adrià Sans Pons – Jaume Porta Vidal. Col·laboradors: Mª Montserrat Llucià Santanach

