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la manera de corregir-les. Aprendrem la tècnica 

d'alliberament emocional (TAE). Coneixerem les 

fòbies i treballarem en profunditat el Sistema de 

creences. 

Mòdul 10. El Cos Emocional II. Les Flors de Bach 

Mòdul dedicat a l’estudi de les Flors de Bach i al seu 

creador Edward Bach. Aprendrem cadascuna de les 

seves 38 Flors:  Els 12 curadors i els 7 ajudants, les 

12 flors evolutives i les 7 ajudants. Coneixerem els 7 

estadis evolutius i els 7 emocionals. Mètodes 

d’extracció i preparació d’alguns remeis florals. 

Mòdul 11. Kinesiologia transgeneracional 

Mòdul dedicat a la influència transgeneracional en 

els conflictes físics-psíquics de l’ésser humà. 

Aprendrem a construir i interpretar el nostre arbre. 

Descobrirem els dobles i quins són els seus drames. 

Mòdul 12 . El Cos Mental. Connectant tots els cossos 

Mòdul dedicat a l’estudi del cos mental superior i 

inferior, a l’Ego i a l’Ànima. Traballarem la Ment 

intuitiva i la intuïció. Protocols terapèutics per 

conectar la totalitat de tots els cossos treballats en 

tot el curs formatiu. 

Mòdul 5. Cos Físic III. Estructures i Osteoarticular 

Mòdul dedicat a la introdució del sistema 

osteoarticular. Treballarem les Sutures cranials, els 

ossos Occipitals i Atles, l’ATM, la 1a. Costella, el 

diafragma i l’Hiat. Estudiarem els absorbidors de xoc, 

l’articulació sacra ilíaca, el gir de la Dura Madre i la 

Columna Vertebral en profunditat. 

Mòdul 6. Cos Físic IV. Els Sistemes del cos humà.  

Mòdul dedicat a l’estudi dels diferents sistemes del 

cos: circulatori, digestiu, endocrí, immunològic,  

limfàtic, muscular,  nerviós,  ossi,  reproductor,  

respiratori i  excretor. Testatges i correccions. 

Mòdul 7. Cos Etèric 

Mòdul dedicat al cos etèric en el que aprendrem el 

procés dinàmic de la salut i de la malaltia. Treballarem 

l’Aura, els 7 Chakras Majors i els 21 Chakras Menors,  

els 14 Meridians Xinesos i els Meridians del Dr. Voll i 

aprendrem a equilibrar-los. 

Mòdul 8. Cos Etèric II. La dinàmica electromagnètica 

Mòdul dedicat als camps electromagnètics. 

Treballarem  els desordres oculomotors, auriculars i la 

ionització. Coneixerem les Geopaties més freqüents així 

com les 5 Fases de la Medicina Xina. Aprendrem a 

desbloquejar els  Focus energètics més importants 

com son les cicatrius i les dents. 

Mòdul 9 . El Cos Emocional I  

Mòdul dedicat a l’estudi de les emocions on 

treballarem el  cervell triú, el seu comportament i el seu 

estrès. Coneixerem la Roda Emocional, les emocions i  

El MS KINESIOLOGIA EVOLUTIVA és un mètode sorgit 

de la fusió entre la Kinesiologia holística tradicional, 

la Medicina Energètica, la Medicina Xina i la 

Psicosomàtica. El MS ha estat creat com un Mètode 

Senzill i simplificat per a aconseguir descobrir quines 

son les debilitats que fan que el nostre estat de salut, 

físic o psíquic, no sigui el que nosaltres voldríem.  

Per això hem estructurat la seva formació en 12 

mòduls teòrics i pràctics de 8 hores, amb dues 

modalitats: Dissabte o Cap de setmana (2 mòduls). 

Mòdul 1 . Introducció a la Kinesiología.  

Mòdul dedicat a la història de la kinesiologia, al Test 

Indicador Emocional (TIE) i a la Relaxació interior 

conscient (RIC). Coneixerem tècniques d’auto 

testatge i tècniques per preguntar al nostre cos. 

Mòdul 2 . Equilibrant el sistema.  

Mòdul complementari del primer i dedicat a realitzar 

comprovacions amb el TIE. Aprofundirem en el 

Sistema Nerviós  i  aprendrem a realitzar tests 

d’equilibració. 

Mòdul 3 . Cos Físic. Roda muscular  

Mòdul dedicat a la Roda muscular dels 14 muscles i 

a la vinculació amb els meridians energètics. 

Mòdul 4. Cos Físic II. La química del cos 

Mòdul dedicat a l’estudi de les deficiències i dels 

excessos del sistema digestiu. Treballarem amb el 

Test d’aliments i amb el metalls pesants. Aprendrem 

a buscar al·lèrgies i intoleràncies i revisarem la Flora 

intestinal, la química sanguínia i els radicals lliures. 
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