
 

          

 

 

“Nuestros límites están 

más allá de la piel” 

Dolores Krieger  



Treballar amb les energies... 

 

Té com a objectiu mantenir-les en una comunicació 

harmoniosa i vibrant que fomenti la salut. Consisteix en 

restablir “hàbits energètics” positius.  

 

Aquest Pdf simplement és per a que sàpigues el perquè de 

cada exercici, perquè l’entenguis i focalitzis la teva 

atenció en l’àrea que estàs treballant.  

És normal que les primeres vegades simplement et dediquis 

a reproduir el vídeo de la rutina energètica però, a poc a 

poc, aniràs interioritzant cadascuna d’elles. T’invito a 

compartir-les amb les persones que més estimes. 

 

Inclòs, un cop incorporada la rutina, veuràs que n’hi ha 

alguna amb la que et sents especialment bé. Repeteix-la 

tantes vegades com vulguis i sempre que vulguis. 

 

TOT ÉS ENERGIA!  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DIBUIXAR 8 AL AIRE 

 

Començar així t’ajudarà a integrar energèticament 

l’hemisferi dret i l’hemisferi esquerra del cervell. 

Afavoreix la relaxació, a pensar en claredat i a 

calmar pensaments.  

 

 

2. OBERTURA AL CEL 

 

Aquest simple moviment obre la teva ment, el teu cor i 

el teu camp energètic per rebre recolzament e 

inspiració. Pot posar-te en contacte amb la dimensió 

sagrada de la vida i et permet connectar amb l’esfera 

espiritual. 

 

    

 



 

3. ESTIRADA CREUADA D’ESPATLLES 

 

Totes les energies del cos van dibuixant “X” per tot 

arreu, a cada òrgan, a cada articulació, a cada 

cèl·lula. 

 

T’AJUDA A:  

 

a) Equilibrar i harmonitzar l’energia. 

b) Millorar la coordinació. 

c) Aclarir la ment. 

 

      

    1.Mà esquerra a l’espatlla dreta    2.Baixa en diagonal cap a maluc contrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. POSTURA DE WAYNE COOK 

 

 

 

       

1-Agafa’t cama esquerra amb      2- Repeteix amb l’altra 

canells creuats e INSPIRA  cama. 

portant la cama cap a tu. 

Al EXPIRAR relaxes. 

 

   

3-Ajunta dits en piràmide       4-Arrastra cap als extrems de 

i posa dits grossos al tercer     la front. 

ull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T'ajuda a: 

a)Resoldre un problema 

intern(reduir estrés). 

b) A tenir una visió 

més amplia. 

c) A concentrar-se 

millor. 

d) A pensar amb major 

claredat. 

e) A aprendre d’una 

manera més eficaç. 



 

5. ESTIRAMENT DE LA CORONETA 

Gran part de la energia es processa en el cervell, tot i 

que es pot quedar estacada si no surt pel centre 

energètic que es troba a l’últim chakra, a la coroneta. 

Per tant, aquest estirament físic obre aquest chakra, 

literalment,de manera que l’energia pugui fluir. 

T’AJUDA A:  

a) Calmar el sistema nerviós. 

b) Alliberar la congestió mental. 

c) Refrescar la capacitat mental. 

d) Ens obre a una inspiració superior. 

 

 

 

 

 

 

 



6. PAS CREUAT 

Les energies del cos segueixen certs patrons. Un especialment 

important és el “creuat” o “en forma de 8”. Aquest patró es 

troba en tots els sistemes d’energia del cos, des de els més 

grans (com les energies que van de l’espatlla dreta al peu 

esquerra), fins els més petits (els que passen en els òrgans i 

cèl·lules). Quan fem la marxa creuada estem reforçant tots els 

sistemes energètics del cos. 

Es pot fer plantat o assegut. 

a) Et permet sentir-te més equilibrada. 

b) Pensar amb més claredat. 

c) Millorar la coordinació. 

d) Equilibrar energies. 

e) Potencia l’energia quant et sents esgotada física o 

mentalment. 

 

El pas creuat es basa en el fet que l’hemisferi esquerra del 

cervell necessita enviar informació al cantó dret del cos i a 

l’inrevés. Si les energies del costat dret o esquerra no passen 

adequadament al costat oposat del cos, no es gaudeix de la 

capacitat completa del cervell o del cos. Aleshores l’energia es 

veu obligada a reduir la velocitat de cop. 

 

      

 Camina al lloc on estiguis. Pots tocar mà dreta- genoll esquerra i canviar de  

      costat, o simplement creuar braç amb cama. 

 



7. ELS 4 COPS (tapping) 

Amb el tapping s’envien senyals al cervell per a que reguli 

les energies, per augmentar la concentració i el rendiment, 

i SOBRETOT, augmentar el treball del nostre sistema immune. 

 

PUNT 1: punt neurolimfàtic estòmac 

PUNT 2: Punt R-27 (ronyó: equilibra la resta de meridians) 

PUNT 3: glàndula TIMO ( combatre infeccions). 

PUNT 4: punt neurolimfàtic MELSA ( Injecció d’energia. Quant 

comencem a estar malalts, fer tapping aquí).  

 

  

Punt 1: Sota els ulls (pòmuls)             Punt 2: Sota les clavícules, part central 

 

                                  

Punt 3: A l’estèrnum                  Punt 4:A les costelles, sota el pit (línia mugrons) 

 

 

 

 



 

8. LLIMPIESA NEUROLIMFÀTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El treball neurolimfàtic ajuda a 

eliminar les toxines del cos. Es 

tracta de pressionar amb fermesa 

els punts del vídeo, realitzant 

un massatge en forma de cercles. 

 

a)Revitalitza el cos 

b) Envia les toxines al sistema 

d’eliminació. 

c) Allibera les energies 

estancades. 

Punt 1:  Neteja tot el sistema limfàtic. 

Punt 2:   Pulmons. 

Punt 3:   Diafragma (respiració).  

Punts 4:    Intestí gros (extern) i prim    

       (intern).    

 

 

 

 



9. LA CREMALLERA + 3 MERIDIANS MÉS 

 

Aquesta rutina fa referència als MERIDIANS.  

Els MERIDIANS són vies d’energia que “connecten els punts” coneguts 

a China com punts d’acupuntura. Podríem dir que són com les venes i 

arteries però a nivell energètic, pugen i baixen per tot el cos. 

 

Recorda que sempre es comença seguint el meridià CENTRAL 

(cremallera) i el GOVERNADOR (zona posterior). 

En aquest cas, jo afegeixo 3 meridians més: el del pulmó (alliberem 

les vies respiratòries), calmem el triple calentador (controla 

l’estrès i sempre estar actiu, preparat per atacar) i el de la 

melsa (puja les defenses i reforça el sistema immunitari). 

 

 

 

1. SEGUIR MEDIDIÀ CENTRAL (= cremallera) 

                       

   1.Inspira amb les mans a l’os púbic.  2. Expira i puja les mans fins al llavi  

         inferior de la boca. (repetir 3 cops). 

 

 Mestres expires i pugen les mans tancant la cremallera pots pensar en una frase en  

 positiu pel dia d’avui. Per exemple, avui tindré un dia creatiu! 

 

 

 



2. SEGUIR MERIDIÀ GOVERNADOR 

             

    

  Col·loca una mà ( la que vulguis) a l’altura del sacre (veure 1ª imatge). INSPIRA i     

  puja fins on puguis per la columna vertebral (el tros que no arribis t’imagines que  

  l’energia puja i l’agafes amb l’altra mà). I ara EXPIRES i passes per damunt del cap,  

  per la front i fins arribar al llavi superior. 

 

 

3. SEGUIR EL MERIDIÀ DEL PULMÓ 

 

     

 

   Posa una mà al pit contrari e INSPIRA. Al EXPIRAR baixes la mà per la part    

   interna del braç fins arribar al dit polze. Repetir 3 cops. I després ho fas  

   a l’altre braç. Imagina que la teva mà va il·luminant tot el meridià i el  

   neteja. 

 

 

inici 



 

4. SEDAR EL TRIPLE CALENTADOR (SEGUIR-LO AL REVÈS) 

 

     

 

Posa una mà( la que vulguis) a la sien contraria. INSPIRA i mou la mà rodejant l’orella  

fins arribar al coll. Allí EXPIRA mentre baixes la mà per la part externa del braç fins  

al quart dit. Repetir 3 cops. Fes el mateix a l’altre cantó.  

 

5. SEGUIR EL MERIDIÀ DE LA MELSA                                 

1.  2.   3.  

 

4.  

 

 

 

Flexionat endavant i posa les mans als 

dits grossos dels peus (1) e INSPIRA. 

Ara EXPIRA i puja amb les mans per la 

cara interna de les cames fins als 

malucs (2). Continua pujant perla panxa 

fins arribar sota els pits (3). Ara ves 

cap a sota l’aixella i baixa un pam cap 

baix i allí faràs tapping inspirant i 

expirant. 



10. EQUILIBRAR EL TRIPLE CALENTADOR I 

LA MELSA 

La mà dreta es col·loca damunt la melsa al cantó esquerra de 

les costelles i l’altra mà passa per damunt anant a buscar 

el braç dret (múscul que forma part del triple calentador). 

Allí es realitzen unes quantes respiracions i llestos.  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. EL NUS CELTA 

L’exercici del NUS CELTA restaura l’aura, la torna al seu 

estat natural saludable i, d’alguna manera, l’enganxa més 

firmament al cos. Això connecta totes les energies per a 

que funcionin com una sola xarxa.  

 

a) Incrementa la teva força interior 

b) Permet que els filtres d’energia del teu cos     

    funcionin amb més intel·ligència. 

c) Expandeix les teves energies, les enriqueix i els  

    hi dóna més capacitat per protegir-te. 

d) També pot elevar la confiança en tu mateixa. 

 

 

    
 
 

L’AURA 

És un núvol invisible formada per 

varies capes d’energia 

electromagnètica, que et rodegen i 

t’ajuden a integrar i a alinear els 

teus sistemes energètics. 

 

Té dos funcions: 

1.Seria com “l’uniforme espacial” 

invisible que et protegeix 

d’energies de l’entorn que podrien 

fer-te mal. 

 

2.És l’antena que atrau energies 

afins a tu. 



1.   2.  3.  

 

   4.           5.    6.  

 

7.   8.            9.  

 

   

 

 

 

 

 

Frega’t les mans amb força i espolsa. Torna-te-les a fregar i les poses als 

cantons de les orelles. INSPIRA i ajunta colzes. EXPIRA i creua les mans per 

davant teu i baixa les mans per pujar-les pels cantons dibuixant un cercle 

fins que les mans apunten al cel. INSPIRA i et flexiones endavant i 

t’abraces i EXPIRA i portes les mans cap endarrere i cap al cel. INSPIRA i 

creua els canells davant dels turmells, i EXPIRA i agafa tota la energia 

fins damunt del cap i acabes fent un massatge a l’aura 



12. LA CONNEXIÓ 

 

Resulta molt útil quant no ens sentim bé energèticament. La 

connexió estableix un enllaç entre el meridià central i el 

meridià governador formant un pont entre la paret frontal i 

posterior del cos. 

 

Ajuda a:  

a) Enfortir l’aura. 

b) Incrementa la capacitat de coordinació. 

c) Concentrar-te amb rapidesa. 

 

               

 

Posa el dit cor d’una mà al melic i l’altre dit cor al tercer ull (entre les celles). 

INSPIRA i pressiona els dos dits cap dins i cap dalt. Aguanta la respiració. I al 

EXPIRAR, relaxes el cos. (repeteix 3 cops). Normalment al final surt algun badall o 

sospir: això és senyal que les energies s’han connectat. 

 

 



13. CONNECTANT CEL I TERRA 
 

Acaba la sessió amb aquest estirament molt eficaç que allibera 

les energies sobrants i dóna nou oxigen a les cèl·lules. 

 

T’Ajuda a:  

a) Obrir els meridians. 

b) Expulsar energies tòxiques. 

c) Estimular la circulació de les energies a les articulacions. 

d) Ideal per quant et sentis dèbil o “amenaçat” per un refredat 

o la grip. 

 

  1.   2.  3.  

    4.  5.  6.  

 

Primer frega’t les mans vigorosament i espolsa. Torna-les a fregar entre elles i deixa-

les recolzades damunt les cuixes, imaginant com l’energia baixa per les teves cames. 

Obra els braços pels costats i puja’ls dibuixant un cercle fins a ajuntar les mans 

davant del cor. INSPIRA i allarga un braç cap al cel i l’altre cap a la terra (palmells 

encarats cel-terra); aguanta la respiració una mica i sent com ets un canal per on 

passa l’energia. EXPIRA i mans juntes davant del cor. Repeteix canviant braços. Ho 

faràs 3 cops amb cada braç i a l’última expiració deixaràs caure 

el cos endavant i desenrotllaràs l’aura. 


