
Alaptanfolyam:  (1-3-5 zengőtálas kezelési módszerek)

Elmélet:

- Hang és hangterápia rövid elméleti összefoglalása.
- Miképp definiálható a hang?...

- Hogyan hat a testbe bejutó hangrezgés?...
- Balla-hangterápia eszközei. (gong, dong-csen, thingsha, drilbu, más - 
  csengettyűk, sípoló rudak,- terápiás hangvillák, stb.)
- Terápia és a zengőtálak múltja,- jelene,- jövője.
- Zengőtálak anyaga, kozmikus összefüggései.
- Zengőtálak származási helyei, különböző típusai, felismerésük jegyei.
- Beavatásuk, tisztításuk.

- Leggyakoribb problémák, amelyre a kezelésekkel hatni tudunk.
- Az emberi teststimulálandó energia – központjainak ismertetése, hangokkal  
  összekapcsolásának módozatai.

- Segédeszközök (ütők, dörzsfák) bemutatása, funkciói,- elkészítés módjának 
   ismertetése.

- Tálak kiválasztása, felhangolása.

Gyakorlat:

- 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   
  módszerekkel kombinálva.
- Víz harmonizálása, energetizálása zengőtálak és „császárok tálja” segítségével,
- Jin és jang sprektumban. (vízdelejezés)
- Fekvő csakrakezelés zengőtálakkal és thingshával.
- Jin – jang és kundalini kombinációk.
- Kívánság szerint, mantrákkal, pudzsákkal kombinált zengőtálas, rainstick 
  és chau-gongos relaxáció csoportosan, ill. egyénileg.

Sok-sok gyakorlás a felsorolt területeken.



Haladó tanfolyam: (5–15 zengőtálas kezelési módszerek)

Elmélet és gyakorlat:

- Teljes, három fázisú kezelési tematika (duál, tengely és csúcspontos 
  kezelések),- fázisonkénti gyakorlással.
- Átlagostól eltérő reakciók ismertetése, kezelési módja.
- Transzközeli ill. transzállapot felismerése és kezelése, visszatérítésének 
  lehetőségei.
- Egyéb utókezelések, - elvezető, oszlató, elszívó kezelések. 
- Gyakori betegségek számbavétele és kezelésének módja.
- Csoportos zengőtálas energiakör létrehozása (kívánságra), nagyobb terek 
  beharmonizálása. Rövid visszatekintés, az alaptanfolyamon tanultak rövid
  átismétlése. Tálak felhelyezésének módja, megszólaltatásuk sorrendje, 
  minősége.
- Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás.

A haladó tanfolyam tartalmaz egy munkafüzetet, a teljes kezelési séma grafikus 
ábrázolásaival,  magyarázatokkal  és jegyzetlapokkal.  A tanfolyamokon egyszeri 
étkezést biztosítok.

A  tananyag  elsajátítása  a  Szatori  Spirit  Bt.  égisze  alatt  történik.  Időtartama 
tanfolyamonként 8-10 óra. Az alap tanfolyam díja: 11000 Ft. 
A haladó tanfolyam díja: 22000 Ft. 
Oklevelet a haladó képzés elvégzése után állítok ki, melyben igazolom, hogy a 
Balla-féle  tradicionális  hangterápiás  módszert  elsajátította  és  alkalmazza 
kiegészítő vagy fő tevékenységként.
Szeretettel  várom  érdeklődésüket  ill.  jelentkezésüket  a  06-30-968-6162 
telefonszámon vagy emailben a hangterapia@gmail.com címen.
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