CURS DE GEOBIOLOGIA
PER ALICIA CASTAN
Vola aprendre l´Art de la Geobiologia?
La GEOBIOLOGIA estudia les alteracions geopàtiques i l´electromagnetisme de la terra
que afecta a la nostra salut. Derivada dels vocables GEO (Terra) i PATHOS (malaltia) la
paraula geopatia s'utilitza per denominar aquells llocs, en els quals després de llargues
permanències sobre els mateixos, poden contribuir a l'evolució degenerativa d'una
malaltia.
Aprendre a detectar i neutralitzar les geopaties de les nostres cases i llocs de treball
és essencial per evitar malalties, dormir de manera regeneradora, treballar amb salut
i poder viure amb vitalitat.
El curs-taller es centra en l'experiència directa de la teoria, aplicant el coneixement a
exemples reals. És un curs profund, pràctic i vivencial.
Amb Alícia Castan: arquitecta especialitzada en arquitectura sostenible, Feng Shui
clàssic, Geobiologia i Salut de l´Hàbitat.
Data: dissabte 5 de maig de 2018
Lloc: Happy Yoga C/ Sant Agustí 40, Girona
Horari: de 10:30h – 19:30h
Preu: 70€ Places limitades
Reserves: Happy Yoga T. 972 20 84 95

Alícia Castan Masip
Arquitecta
Consultora de Feng Shui clàssic i Geobiologia
T. 637222658
aliciacastan@arssarquitectes.eu
www.arssarquitectes.eu

L´ART DEL FENG SHUI CLASSIC
VISUALITZACIO

CREATIVA

PER

REDISENYAR I

CREAR UN VINCLE PROFUND AMB LA TEVA LLAR
Amb Alícia Castan: arquitecta especialitzada en arquitectura sostenible, Feng Shui
clàssic, Geobiologia i Salut de l´Hàbitat.
El FENG SHUI es defineix com l’art d’estar en harmonia amb el món que ens envolta i
amb un mateix.
La casa pot ser el lloc idoni que ens permeti desenvolupar tot el nostre potencial, que
expressi qui som internament, l´expressió exterior del nostre ser interior, i per tant
que sentim que la casa forma part de nosaltres, que ens permet ser nosaltres
mateixos. A nivell molt profund, la casa és un reflexa de les nostres esperances,
somnis, creences i potencialitats.
Primer caldria preguntar-nos que representa per nosaltres la llar, la nostra casa, i on ens
sentim verdaderament a casa nostra. Quan descobrim que significa per a nosaltres què
vol dir “casa”, llavors podem començar a crear un tipus d´ambient, de disseny de casa
que contingui aquest classe d´ambient. Per poder esbrinar el que expressa la nostra
essència, cal que connectem des d´una part que pertany més a l´àmbit profund que no
a la nostra ment lògica.
La tècnica de la Visualització de la casa de l´ànima dins del Feng Shui clàssic ens permet
fer un procés profund, transformador i sanador en nosaltres i en la nostra casa.
Data: diumenge 6 de maig de 2018
Lloc: Happy Yoga C/ Sant Agustí 40, Girona
Horari: de 10:30h – 19:30h
Preu: 70€ Places limitades
Reserves: Happy Yoga T. 972 20 84 95
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