Cinesiologia Integral

®

A Cinesiologia Integral usa como principal ferramenta a Cinesiologia Aplicada, ensinada nas escolas de
formação de Quiropatas. Divulgada na década de 60 pelo quiropata americano Dr. George Goodheart na
área médica. Devido aos ótimos resultados obtidos e da fácil aplicabilidade, Dr. John Thie, selecionou algumas
destas técnicas criando em 1973 um programa chamado de Touch for Health, difundido mundialmente.
Foi introduzida no Brasil no início dos anos 80 pelo casal José Joaquim Moniz de Aragão e Henny Van der Bend,
fundadores do CEPHI - Centro de Estudo e Pesquisa do Homem Integral, localizado em Araruama, RJ.
Posteriormente, com os estudo e práticas realizados com a equipe do CEPHI, seguimos um novo caminho, que
abrange a alma humana em seus vários aspectos: individual, coletivo, social e cultural. A Cinesiologia Integral.

Sobre o Curso
O Curso tem uma abordagem holística e através da integração e interação entre o
sistema músculo-esquelético e as demais funções do corpo e mente, podemos
acessar a inteligência inata e detectar possíveis desequilíbrios que estejam
ocorrendo em nossos sistemas e restabelecer o fluxo energético. Traumas físicos,
emocionais e/ou má alimentação afetam nossos sistemas, causando desequilíbrios
que se manifestam como doenças. Para correção usamos estímulos de toque nos
pontos de comando neurolinfáticos, neurovasculares, bem como os pontos usados
pela acupuntura, manobras suaves de técnicas da quiropraxia e osteopatia
ensinadas nas escolas americanas e européias, além de outras ferramentas que
ajudam o corpo e mente a restabelecerem o equilíbrio ou seja a saúde, levando o
indivíduo, a um bem estar físico e psíquico.
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