REGRESSÃO E DESBLOQUEIO

Instituto Atlântida

Centro Terapêutico de Saúde e Bem-Estar

PROGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO EM:

REGRESSÃO TERAPÊUTICA DE VIDAS PASSADAS E DESBLOQUEIO EMOCIONAL

Os 10 Primeiros inscritos ganham o curso EAD “Pais e Filhos”
Valor do Curso: R$4.400,00 à vista ou até 12 x R$440,00 inscrição será a 1ª Parcela
Carga horária de 96 horas + 16h Estágio, sendo 28 aulas das 8h às 12h nas quartas-feiras.

A Regressão de vidas passadas é uma técnica utilizada para promover o desligamento do ser
das situações traumáticas do passado, seja ela o quão distante for, mas que ainda estão ativas,
prejudicando a sua saúde física, mental, espiritual e social (família, relacionamentos, trabalho,
etc.).
Este tratamento ajuda o ser humano a se encontrar e olhar para sua vida de um modo diferente,
com um novo prisma, para começar a entender os porquês que antes não entendia, por não ter
resposta, mas que o assombrava. Começa então a mudar a rota e a redirecionar sua vida
norteando seus caminhos com aproveitamento e felicidade. Uma verdadeira cura psicológica.
Desbloqueio emocional tem como objetivo detectar estes registros internos bloqueados em
nosso inconsciente. Potencializá-los trazendo à tona para o consciente e ressignificá-los, tirando
o ser do trauma.
Nós guardamos bloqueios de acontecimentos há longo, médio ou curto prazo que não foram
resolvidos e aceitos por nós. Estes ficam guardados nos atrapalhando e nem desconfiamos.
Com este método psicoterapêutico desbloqueamos as emoções e sensações negativas.
Voltamos a nossa missão primeira, a sabedoria e evolução do ser, corrigimos pensamentos,
decisões, comportamentos que impedem o nosso desenvolvimento pessoal. Nossas energias são
reequilibradas, bem como nosso entendimento num todo.
Portanto desbloquear o emocional é nada mais que abrir um arquivo de uma memória lacrada do
passado que estava atrapalhando e causando estragos em nós. Chega um momento que o
coração está energeticamente bloqueado, comprometendo seu sentimento, por conseguinte,
emocional, espiritual e também físico. Um nó no peito, uma pressão, angústia, depressão.... É
necessário nesta hora reverter o processo, deixar o coração chorar anos de bloqueio e trazer à
tona a verdade, e se livrar dos registros traumáticos e negativos do passado esteja onde estiver.

Objetivo: Formar Psicoterapeutas capacitados na técnica e na pratica, abrangendo o
conhecimento com forte estrutura no campo espiritual como processo imprescindível à
terapêutica.
Certificar que o Psicoterapeuta saia preparado para um atendimento comprometido com as Leis
Divinas, com a Ética e a Moral, ajudando o ser a desbloquear sua psique e chegar no Equilíbrio e
bem-estar físico, mental e emocional e espiritual.
Destinado a profissionais da área e para qualquer pessoa que deseja melhorar sua vida pessoal,
profissional, amorosa e de seus familiares.
Facilitadora Leontina R. Acorinti Trentin – CRTH-BR 0715 - Psicoterapeuta holística,
pesquisadora e estudiosa das terapias e psicoterapias integrativas e complementares em
saúde.

DATAS

19 e 26/05/2021
02,09,16,23 e
30/06/2021
21 e 28/07/2021
04,11,18 e
25/08/2021
01,08,15,22 e
29/09/2021
06,13,20 e
27/10/2021
03,10,17 e
24/11/2021
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A Regressão e a Espiritualidade
O Surgimento
Missão do terapeuta
Personalidades Congênitas
A Sessão começo meio e fim
O Processo
A Preparação
Técnica de Relaxamento
Os Desbloqueios
Precauções
Medos Comuns
Anamnese
Regressão à Distância
Regressão para idosos
Auto Regressão
Regressão e Progressão
A importância da Medicina
Ética e Seriedade do Terapeuta
Relaxamento e meditação
Regressão de vidas passadas para crianças
Desbloqueio emocional por relaxamento
Desbloqueio emocional por desdobramento
Desbloqueio emocional dos chacras
Desbloqueio emocional através de cirurgia espiritual
Desbloqueio emocional para emagrecimento
Desbloqueio emocional por tatuagem
Desbloqueio emocional por cura ancestral
Desbloqueio emocional por cura quântica

01 e 08 /12/2021

Material: Livro “Regressão de Vidas Passadas e Como a
Espiritualidade atua nesta terapêutica”
12/04/2021

