Programul atelierului Noua Medicină Germanică –
MODUL II – AVANSAT - Psihozele din perspectiva Noii Medicini Germanice
Prima zi
Pe baza cunoştinţelor teoretice dobândite în primul modul, cei care doresc să înţeleagă nu numai tulburările de
sănătate de la nivelul organelor, ci şi cele de la nivel psihic, sunt invitaţi să privească dintr-o nouă perspectivă:
Mania şi depresia










Tulburarea bipolară
Astmul bronşic
Astmul laringian
Mitomania
Nimfomania
Anorexia
Bulimia
Autismul
Paranoia

10.00 – 10.50: NMG – Stiinţa vindecării. Creierul uman. Cele cinci legi biologice.
10.50 – 11.10: Pauză de cafea
11.10 – 12.00: Când se declanşează şi când se opreşte Programul Biologic Special de supravieţuire.
12.00 – 12.10: Pauză
12.10 – 13.00: Cortexul – funcţiile cortexului.
13.00 – 14.30: Pauză de masă
14.30 – 15.15: Cortexul – funcţiile cortexului (continuare).
15.15 – 15.30: Pauză
15.30 – 16.10: Constelaţiile cortexului – tipuri de constelaţii în funcţie de zona afectată.
16.10 – 16.20: Pauză
16.20 – 17.10: Prezentarea constelatiilor din afară zonei de teritorialitate şi a celor din zona de teritorialitate.
17.10 – 17.20: Pauză
17.20 – 18.00: Constelaţiile din afară zonei de teritorialitate – constelaţia paranoia, constelaţia fronto-occipitală.

A doua zi
10.00 – 10.50: Constelaţiile cortexului din interiorul zonei de teritorialitate – regulile balanţei.
10.50 – 11.10: Pauză de cafea
11.10 – 12.00: Constelaţiile cortexului din zona de teritorialitate – constelaţia post-mortem, constelaţia nimfo şi
constelaţia casanova.
12.00 – 12.10: Pauză
12.10 – 13.00: Constelaţiile cortexului din zona de teritorialitate – constelaţia aerianului, constelaţia agresivului,
constelaţia mitomanului şi constelaţia autistului.
13.00 – 14.30: Pauză de masă
14.30 – 15.15: Constelaţiile cortexului din zona de teritorialitate – hipoglicemie, constelaţia glicemiei, constelaţia
bulimiei şi constelaţia anorexiei.
15.15 – 15.30: Pauză
15.30 – 16.10: Constelaţiile cortexului din zona de teritorialitate – constelaţia lesbi.
16.10 – 16.20: Pauză
16.20 – 17.10: Constelaţii speciale – constelaţia de auz (tinitus) şi constelaţia de miros.
17.10 – 17.20: Pauză
17.20 – 18.00: Recapitulare şi sesiune de discuţii libere.
* Programul workshop-ului poate suferi modificări uşoare, în funcţie de problemele pe care doresc să le
aprofundeze şi discute participanţii.

