Balla-hangterápia tanfolyamok képzési terve:
Képzés megnevezése: Hangterápia alap, haladó és professzionális tanfolyam.
Képzés célja: A tételek maximális elsajátítása, eszközhasználat tökéletesítése.
A képzés konkrét tartalma:
Alaptanfolyam: ( 1-2-5 zengőtálas kezelési módszerek)
Elméleti rész:
Hang és hangterápia rövid elméleti összefoglalása.
- Miképp definiálható a hang?...
- Hogyan hat a testbe bejutó hangrezgés?...
- Balla-hangterápia eszközei.
- Terápia és a zengőtálak múltja,- jelene,- jövője.
- Zengőtálak anyaga, kozmikus összefüggései.
- Zengőtálak származási helyei, különböző típusai, felismerésük jegyei.
- Hozzájutási lehetőségek ismertetése, felhangolásuk, tisztításuk.
- Leggyakoribb problémák, amelyre a kezelésekkel hatni tudunk.
- Az emberi test stimulálandó energia-központjainak (csakrák) rövid ismertetése.
- Segédeszközök (ütők, dörzsfák) bemutatása, funkciói,- elkészítés módjának
ismertetése.
- Kezelőtálak kiválasztásának optimális módja.
Gyakorlati rész:
- Hangeszközök megszólaltatása mesterfokon 5-7 féle ütő és dörzsfa segítségével.
- Térharmonizálás.
- Különböző típusú tálakkal, harangokkal állapot-felmérés, hangvisszaverődés
és hangelnyelés alapján.
- Álló és ülő kezelések (aura és csakrakezelés), kelet-európai bioenergetikai módszerek alapján.
- Fekvő csakra-kezelés, tengely-behangolások zengőtálakkal.
Haladó tanfolyam: ( 9, vagy annál több zengőtálas kezelési módszerek)
- Elmélet és gyakorlat:
- Rövid visszatekintés, az alaptanfolyamon tanultak rövid átismétlése.
- Tálak felhelyezésének módja, megszólaltatásuk sorrendje, minősége, jelentősége.
- Teljes, három fázisú kezelési tematika, lazító, kezelő és visszahozó kezelési módozatokkal.
- Átlagostól eltérő reakciók ismertetése, kezelési módja.
- Transzközeli állapotok felismerése és kezelése.
- Egyéb kezelések, - elvezető, irányított területű kezelési módok.
- Gyakori betegségek számbavétele és kezelésének módja.
- Zengőtálas, gongos, kiscsoportos foglakozások, hangok rezgéseivel történő
csoportos harmonizálás.
– Gyakorlás megtapasztalás, külső megfigyelés és a kezelés oldaláról.
Professzionális tanfolyam:
Tematikája a haladó tanfolyam kezelési sémájára épül az egyes elemek felcserélésével és
kiemelésével az adott személy alkatának, személyiségének és betegségének a függvényében.
A haladó tematika garantált eredményeket biztosít, míg a kiegészített tematika a gyógyulási
folyamat gyorsaságát növeli, mivel célproblémákat és célszemélyeket kezel. Ezen felül súlyosabb
problémákra, betegségekre biztosít újabb rutint. Mindenféleképpen a hangtálas kezelések
hatékonyságát növeli az eddig tanultakon felül. Megtanulhatjuk a vizes kezelések meleg-hideg
érzékelés általi hatékonyságát, figyelembe véve az adott szerv túlfűtöttséget, avagy az
alulenergetizáltságát.kiemelt elméleti és gyakorlati tételek:

- Íves tengelykezelések: (depresszió, szorongás, immunrendszer egyensúly)
- Lebegő kezelés: (manager betegség, hiperaktivitás, koncentráló képesség)
- Alcsakra duál-tálas kezelés: (finomenergetikai erősítés, lágy energiabevitel)
- Dominencia kezelés: (iránykezelés a módosult tudatállapot fele)
- Párkapcsolati behangolás: (elméleti tétel)
- Hideg-meleg, "adok,-veszek" kezelések: ( nyirokrendszer, erek)
- Tingsha-kezelés: ( tálas kezelés folyamatos tingsha használattal
páros szervekre, csakra hangolásokhoz, energetikai kötésekhez)
- Kezelés csökkentett súlyú tálakkal: (daganatok, ciszták, gyulladások,
sebgyógyítás, műtétek utáni lokális felerősítés, sejtépítés). Ezen belül alkalmazható
kezelési formák: Sikító tálazás, háromszögelés, fantomtálas kezelés.
- Koherencia elmélet a zengőtálazásban.
- A tanfolyam ideje alatt lehetőség van élmenybeszámolókra, tapasztalatcserére,
problémás esetekben személyes tematika kidolgozására.
Képzésben alkalmazott módszerek: Elméleti elsajátítás, gyakorlás megfigyelés, megtapasztalás
útján.
Mérés, értékelés módja: Az oktatás során az oktató figyeli a gyakorlati teljesítményt.
Tervezett időtartam: A tanfolyamok 1 naposak, tanfolyamonként 9 tanóra
A képzésbe bekapcsolódók köre, a részvétel feltételei: Szellemi beszámíthatóság.
A képzési csoport minimális, illetve maximális létszáma: minimum 5, maximum 15 fő.
Megszerezhető kompetencia: szakmai jártasság, kezelői adottság.
A képzés személyi és tárgyi feltételei: Költségvetés:
- Alaptanfolyam költsége: 22000 HUF
- Haladó tanfolyam költsége: 28000 HUF
- Professzionális haladó tanfolyam: 22000 HUF
Az ismétlő tanfolyamok költsége a fent említett tanfolyami költségek fele.

