
PPRRAANNIICC  HHEEAALLIINNGG®®  
                                                                              SSaannaacciióó  PPrràànniiccaa  

 

CCuurrss  BBààssiicc  
 
PRANIC HEALING®, també conegut com Sanació Prànica o Teràpia Prànica, 

és una tècnica energètica manual de sanació natural, síntesi de diverses eines 

antigues i modernes, que, sense tocar, utilitza el prana o energia subtil per 

accelerar l’autorecuperació natural de la salut.  

És una tècnica fàcil d’aprendre i d’aplicar. Serveix per tractar afeccions físiques, 

emocionals, mentals i espirituals, i es basa en la neteja i l’energització. Aquesta 

tècnica entén el nostre sistema com un ésser que tendeix sempre a l’equilibri.  

 

És un Curs teoricopràctic on s’aprenen els fonaments de l’energia subtil i 

tècniques de sanació i autosanació. 

 

Programa del Curs Bàsic:  
Inclou la teràpia de Sanació Prànica Simplificada, Elemental i Intermèdia.  

 

Sanació Prànica Simplificada  

• Exercicis per sentir i veure l’energia 

prànica  

• Conceptes bàsics; l’aura, què és i com 

funciona  

• La neteja i l’energització  

• La neteja localitzada  

• Exemples d’afeccions simples 

 

Sanació Prànica Intermèdia  

• Respiració Prànica  

• Altres conceptes en Teràpia Prànica  

• Exemples i pràctiques d’afeccions en la 

vida quotidiana  

 

Sanació Prànica Elemental  

• Els onze txakres majors  

• La sensibilització i exploració o escaneig  

• Les set tècniques bàsiques en Teràpia 

Prànica  

• La Neteja General  

• Exemples pràctics  

 

 

 

• La Meditació en Cors Bessons  

• La Sanació Divina  

• Teràpia a distància  

• Autosanació  

 

NIVELL: Bàsic. Apte per a totes les persones majors de 16 anys 



 

DATA:  17 i 18 de març de 2018 

LLOC:  Vilanova i la Geltrú, a L’Arbre. Espai per a la Salut, el Moviment i l’Ànima 

(c/ Ramon i Cajal, 4) 

HORARIS:  Dissabte i diumenge de 10 a 19h 

• Descansarem per dinar. Si vols et pots portar el teu menjar o per compartir. 

QUÈ CAL PORTAR:  Roba còmoda i ganes d’aprendre  

 

TALLER IMPARTIT PER:  Mireia Tordera, sanadora prànica especialitzada en espais, 

Instructora autoritzada per l’Institute for Inner Studies, Inc (IISI). 

 

CERTIFICACIÓ: Internacional. Emesa per l’IISI de Manila (Filipines) 

 

APORTACIÓ: 225€  (preu assignat a l’estat espanyol) 

  ● Inscripció anticipada descompte 10% inscripcions fins al 3 de març.  

  ● Descomptes especials del 20% per a estudiants, persones a l’atur, per a més d’un 

familiar en el curs i per jubilats (inscripcions fins al 3 de març i, passada aquesta data, 

descompte del 10%)  

  ● Repetidors: 25 €  (cal lliurar la fotocòpia del certificat)  
 

INSCRIPCIONS:  

La inscripció es formalitza amb el pagament de 100€:  

  ●  Mitjançant pagament en efectiu als organitzadors. 

 ●  Ingrés al compte: ES38 2100 0378 4701 0072 2599, amb el codi CB+COGNOM en 
l’assumpte. Enviar un email indicant nom i cognoms, telèfon de contacte i dades de 
la transferència.  

 

Amb aquests ensenyaments aconseguiràs augmentar la teva consciència i despertar 

la sensibilitat dels teus sentits i percepcions. Tindràs una eina de nova generació 

per sanar-te a tu i als teus, i que contribueix a harmonitzar el planeta Terra i la 

humanitat.  

 

Més informació i inscripcions  

http://www.sanaciopranica.cat/   699 404 504 (Mireia Tordera)  

677 572 814 (Mireia Ventosa) 

   mireia@sanaciopranica.cat i mireiaventosa@hotmail.com 

 
 

Col·labora: 

Asociación Arhatic Yoga® & Pranic Healing® España 

http://www.pranichealingespana.com/ 

 


