
 

  



 
 

 

1er. mòdul 

1. Què és la Teràpia Regressiva? 

1.1 Orígens 

1.1 Tipus d'Regressions 

2. Concepte de reencarnació 

3. Concepte d'Ànima 

4. Concepte de Consciència 

5. Què és el Karma? Com ens afecta? 

6. Psicologia transpersonal i Teràpia regressiva 

7. Preparació per al Terapeuta 

8. Respiració 

9. Meditació 

10. Regressió grupal 

11. Relaxació 

12. Pràctiques de relaxació 

 

2n. mòdul 

1. Reflexions. 

2. Recollida de dades / Històric 

3. Indicacions i contraindicacions 

4. Elements que fonamenten la Teràpia Regressiva 

5. La Aprofundiment i la visualització en Teràpia Regressiva 

6. Pràctiques de Relaxació i Visualització d'entrada 

 

 

 



 
 

3er. mòdul 

1. Les tres fases d'una regressió 

a. identificació 

b. patrons repetitius 

c. integració 

2.Posibles dificultats 

3.Trasladar en el temps 

4.Liberación catàrtica i tècnica de dissociació. 

    5.Código hipnòtic 

6. La imaginació en Teràpia Regressiva 

a. Com fer-la servir? 

b. sistemes representatius 

7. Els somnis i les regressions 

8. Representacions simbòliques en la regressió 

9. La lògica és només un ingredient més 

10. Pràctica de relaxació, aprofundiment i visualització. 

 

4t. mòdul 

1.La hipnosi i el “trance” 

2.La suggestió 

3.Conceptos erronis sobre hipnosi 

4.Características de l'estat hipnòtic 

5. Regressió a infància 

 

 

 

 



 
 

5è. mòdul 

1. Fenómens hipnòtics i la seva inducció 

2. Test d'suggestionabilitat 

3. Rapport 

4. El poder del terapeuta i les necessitats de la persona que busca 

ajuda. 

5. Els tres estats de la hipnosi 

6. Malaltia psicosomàtica 

7. Riscos i aspectes ètics 

8. Pràctica de regressió a vida passada 

 

6è. mòdul 

1. Exemples pràctics 

a. relaxació progressiva 

b. desbloqueig en la visualització 

c. espai entre vides 

2. Etapes del desenvolupament evolutiu humà 

a. època prenatal i primers anys de vida 

b. la llar d'infants i l'escola 

c. pubertat i adolescència 

d. edat adulta 

e. vellesa 

f. mort 

3. Pràctica de les parts del desenvolupament evolutiu humà 

4. Practica regressió a vida positiva 

 

 



 
 

7è. mòdul 

1. somnis 

2. Transmissions des d'altres dimensions 

3. Éssers morts 

4. Altres nivells de consciència 

5. Àngels, mestres i altres éssers celestials 

6. Trobades 

7. Experiències sobre la mort 

8. Pràctica de reconeixement 

9.Prácticas vida de dolor / vida positiva 

 

El temari pot patir alguna modificació amb objectiu d'adaptar-se al 

grup. 

Durant la formació es realitzaran demostracions de teràpia en directe. 

S'entrega dossier, pautes i transcripcions. 

objectiu: 

- Desenvolupament personal i autoconeixement 

- Coneixement de la tècnica per fer una regressió a infància, vida 

passada, rescat de dons i talents i com aplicar-la 

- Aprendre a fer una regressió a infància, a vida passada, rescatar 

dons i talents. 

- 56h de treball teòric pràctic, 12h de pràctiques supervisades, 12h 

de teràpia individual. 

- Diploma que certifica l'assistència a la formació de les 56h de treball 

teòric / pràctic (7 mòduls de 8 h), 12h de pràctiques supervisades (8 

sessions de regressió), 12h de sessió de teràpia individual (8 sessions 

de regressió). 

 

 



 
 

 

 

Va dirigit a: 

- Tota persona interessada en el desenvolupament personal. 

 

- A persones amb inquietuds per les seves vides passades. 

- Terapeutes que vulguin adquirir una nova eina per aprofundir en les 

problemàtiques de les persones que vénen buscant ajuda. 

- Persones amb necessitat de major enteniment sobre la 

transcendència de la vida 

 

Aportació: 100 € per mòdul / teòric pràctic 

                  50 € per mòdul de pràctiques 

   50 € la sessió individual 


