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Tehnica de presopunctura Bhagavan 

 Exista o gramada de tehnici de presopunctura, care sunt utilizate de catre 
terapeutii in masaj;                                                         

Tehnica de presopunctura Bhagavan trateaza persoanele care sufera de:                                              
- dureri de spate cronice                                                                                     

 - dureri cronice ale sinusurilor                                                                            

 - boli foarte grave, cum ar fi: diabetul, hipertensiune arteriala, arterioscleroza                                      
- boli de inima                                                                                                     

In tehnica de presopunctura Bhagavan, mainile sunt folosite adesea ca o 
localizare de concentrare intensa. Ca si picioarele, mainile au diferite puncte de 
presiune care corespund diferitelor zone ale corpului uman. Cu toate acestea, 
punctele de presiune din maini se concentreaza in principal pe zonele corpului, 
incepand de la cap in jos, prin intermediul trunchiului, chiar sub bazin. Punctele 
de presiune din maini sunt conectate la organele majore in organism. Punctele de 
presiune din maini nu sunt conectate la structura scheletului, dar sunt la tesutul 
moale in organele de conducere, vitale pentru existenta umana. Deoarece 
punctele de presiune din maini sunt strans legate de organele vitale din 
interiorul corpului, ele devin un accent primar in practica de presopunctura 
Bhagavan. Deoarece tehnica de presopunctura Bhagavan foloseste o presiune 
puternica sau adanca pentru a activa canalele meridianelor conectate la zonele 
corpului, mainile fac o scurgere perfecta pentru practica.                                      
 Tehnica Bhagavan foloseste, de asemenea, o mare varietate de tehnici 
pentru stimularea acestor puncte de presiune. De exemplu, terapeutii de 
presopunctura profesionala folosesc adesea o varietate de instrumente diferite 
pentru a stimula punctele de presiune intr-un mod mult mai dramatic. Folosirea 
unui instrument permite aplicarea unei presiune precise la o suprafata mult mai 
mica decat ar fi accesibile prin folosirea degetelor. In timp ce aceasta tehnica 
poate parea un avion mic, utilizand instrumente pentru a stimula zone precise, 
poate avea un efect foarte dramatic asupra rezultatelor clientului.                                                         
 Daca va ganditi la tehnica de presopunctura Bhagavan, sa nu va fie frica 
de presiune profunda si puternica. Terapeutii de presopunctura profesionala 
sunt instruiti sa-si asculte clientii cu atentie.                                                                                              
 Terapeutul dumneavoastra de presopunctura nu va aplica o presiune mai 
mare pentru o anumita zona decat puteti tolera. Practica este in intregime 
terapeutica si nu prea dureroasa.                                          
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Ar trebui sa gasiti un terapeut profesionist de presopunctura, care este 
specializat in tehnici de Bhagavan, un profesionist de consultanta medicala 
holistica.                                                                    

Daca suferiti de boli cornice si va place sa adoptati o abordare mai 
naturala pentru vindecarea corpului, tehnica de presopunctura Bhagavan poate 
fi alegerea perfecta. 

Pentru informatii suplimentare, contactati-ma! 

 

 

 


