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... la nostra salut  
no és fruït de la casualitat...   
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INTRODUCCIÓ 
 
QUÈ ÉS LA SALUT? 
L’Organització mundial de la Salut (OMS) defineix el concepte de Salut com un estat de complet benestar 
físic, mental i social i no només l’absència d’afeccions o malalties.  

L’OMS al introduir el concepte de benestar i al tenir en compte la influència de factors de l’entorn va suposar 
un canvi en el paradigma de la Salut. 

 

Aquesta concepció de la salut s’ha anat completant amb els diferents avenços científicsi amb l’aparició de 
disciplines holístiques de creixement personal que afavoreixen el benestar de les persones. Un dels avenços 
científics destacats és la visió que aporta la Física Quàntica, la qual pren un sentit complert quan ens adonem  
que el que veiem i el que vivim és la nostra projecció, per tant creem el que vivim amb el simple fet 
d’observar: “els nostres pensaments creen el nostre món”. 

 

Les investigacions del Dr. Hamer van suposar un canvi en la forma d’abordar els 
símptomes. A partir d’experiències vivencials i de recerca en el món de l’oncologia va 
descobrir uns patrons comuns en els símptomes, previ a ells, les persones havien patit un 
xoc traumàtic o una afectació emocional.  

 

 

AIXÒ ENS PORTA A PLANTEJAR-NOS QÜESTIONS COM: 

 Quin paper tenen les emocions en la nostra salut? 

 Es pot “heretar genèticament” un conflicte emocional? 

 Quina influència tenen els nostres pensaments en la nostra vida? 

 Quines eines complementàries a la medicina tradicional podem utilitzar per millorar l’estat de salut? 

 Quin paper tenen les persones en el procés de curació d’un símptoma? 

 

El programa formatiu de biodesprogramació emocional està plantejat per donar resposta a aquestes 
qüestions i per oferir eines que permetin iniciar-se en la preparació tècnica dels terapeutes en aquesta 
disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quan la riquesa es perd, res està perdut; quan la 
salut es perd, alguna cosa està perduda; quan el 
caràcter es perd, tot està perdut. 

 
Billy Graham 
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A QUI ES DIRIGEIX AQUESTA FORMACIÓ? 
 

 
 Vols comprendre quina relació hi ha entre les emocions i l’estat de salut? 
 Consideres que és important comprendre quina informació t’aporten els símptomes en relació a la 

teva vida? 
 Et motiva tenir eines per abordar la concepció de salut des d’una vessant complementària a la 

medicina tradicional? 
 T’interessa saber com és que es donen patrons repetitius entre els membres d’una mateixa família? 
 T’agradaria millorar el teu nivell de salut i/o de les persones del teu voltant? 

 
 La resposta positiva a algunes d’aquetes qüestions indica que aquesta formació l’aprofitaràs ja sigui per 

a tu mateix/a o bé per aplicar a altres persones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT I DURADA 
 

El programa té una durada de 140 hores distribuïdes en 7 mòduls formatius que s’impartiran en edició 
intensiva de caps de setmana (1 mensual). 

 

Durant les sessions s’exposaran les bases teòriques i es treballaran amb eines i recursos per identificar els 
possibles conflictes des d’una vessant experencial. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
BIODESPROGRAMACIÓ 

EMOCIONAL 

Practitioner en PNL. 
Eines per a la 

biodesprogramació 
emocional 

Programa de protocols 
avançats en 

biodesprogramació 
emocional 

PROCÉS FORMATIU PER A FORMAR-SE COM A TERAPEUTA EN BIODESPROGRAMACIÓ EMOCIONAL 
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PROGRAMA BIODESPROGRAMACIÓ EMOCIONAL 

 

El programa formatiu té com objectiu oferir una base teòric pràctica que permeti identificar l’origen dels 
símptomes i aplicar mètodes d’acompanyament. 

El contingut i la pràctica estan orientats a treballar els següents elements:  

 

Mòdul 1 (20h) Fonaments de la Biodesprogramació emocional I  

 Física Quàntica 
 Epigenètica Conductual 
 L’inconscient i les lleis del inconscient 
 Les emocions primàries i secundàries 
 L’impacte emocional o bio-xoc 
 Engrama  
 Tipus de conflictes 
 Mètodes d’acompanyament emocional 

 

Mòdul 2 (20h)  Fonaments de la Biodesprogramació emocional II  

 Memòries Transgeneracionals 
 Cicles biològics memoritzats 
 El sentit i significat biològic dels símptomes  
 Les 5 lleis de Hamer 
 Capes embrionàries i la relació cervell-òrgan-capa embrionària (tríada) 
 Mètodes d’acompanyament emocional 

 

Mòdul 3 (20h) Lògica biològica I  

 Òrgans i teixits derivats del ENDODERM 
 Mètodes d’acompanyament emocional 
 Òrgans i teixits derivats del MESODERM ANTIC 
 Mètodes d’acompanyament emocional 

 

Mòdul 4 (20h) Lògica biològica II  

 Òrgans i teixits derivats del MESODERM NOU 
 Mètodes d’acompanyament emocional 

 

Mòdul 5 (20h) Lògica biològica III  

 Òrgans i teixits derivats del ECTODERM 
 Mètodes d’acompanyament emocional 

 

Mòdul 6 (20h) Lògica biològica IV  

 Símptomes crònics, auto-immunes, el càncer i la metàstasi 
 Sistema nerviós 
 Hipertensió 
 Obesitat i sobrepès 
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 Mètodes d’acompanyament emocional 

 

Mòdul 7 (20h) Lògica biològica V  

 Al·lèrgies 
 Projecte Sentit i embaràs 
 Mètodes d’acompanyament emocional 
 Casos pràctics 

 

DATES I HORARIS DE CLASSE: 

 

Divendres de 18-22h 

Dissabte de 9-14 i 15-18h 

Diumenges de 9-14 i 15-18h 

 

Mòdul 1 -Fonaments de la Biodesprogramació emocional I (6,7 i 8 d’octubre) 

Mòdul 2 -Fonaments de la Biodesprogramació emocional II (17,18,19 novembre) 

Mòdul 3 - Lògica biològica I (15,16,17 desembre) 

Mòdul 4 - Lògica biològica II ( 19,20,21 gener) 

Mòdul 5 - Lògica biològica III (16,17,18 de febrer) 

Mòdul 6 - Lògica biològica IV (16,17 i 18 de març) 

Mòdul 7 - Lògica biològica V (13,14,15 abril) 

 

  

 INVERSIÓ 

 

1.995€ 

 

 Descomptes: 

 5% exalumnes 

 10% apunten abans del 31 de Juliol 

 5% apunten abans del 30 de setembre 

    

 

  



 
 
COACHING – FORMACIÓ – CONSULTORIA   
 

www.gironacoaching.com  info@gironacoaching.com 

 

FORMADORA 

 

 

 

 

 

 

Eva Masó i Rovira - Terapeuta en biodesprogramació emocional i formadora. 

 Formada en BioNeuroEmoció, teràpia transgeneralacional, terapia SAAMA, Sanació per Arquetips, 
etc.  

 Practitioner, Màster Practitioner i Trainer’sTrainingen PNL reconegut per l’AEPNL 

 Màster en hipnosi Eriksoniana reconegut per l’AEPNL 

 Experiencia com a terapeuta en biodesprogramació emocional, formadora i consultora. 

 Llicenciada en Farmàcia. 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

XERRADES INFORMATIVES 

15 de juny de 2017 a les 19h 

19 de setembre de 2017 a les 19h 

 

 

 

 

Informació i inscripcions a Girona Coaching 

info@gironacoaching.com 

Tel. 872 026 642 

mailto:info@gironacoaching.com

