
 

 

 

 

No hi ha millor regal  

que coneixer-te a tu mateixa  

per SANAR-TE. 

Gemma Llordés 

 



BONUS 1 

Expulsar el verí 

 

Aquesta tècnica elimina ràpidament energies que no volem i allibera espai per una 

energia nova i radiant. Expulsar el verí és la tècnica més efectiva per eliminar els 

bloquejos o l’excés d’energia, la ira, o els residus de la teva resposta a l’estrés.  

 

Com es realitza? 

 

1. De peu amb les mans a les cuixes. Respira profundament. 

2. Tanca les mans en punys INSPIRA i puja els braços pels costats fins que els punys 

apuntin al cel. 

3. Al EXPIRAR baixes els punys ràpidament cap baix mentre fas un fort soroll de 

shhhhh i obres les mans. Ho fas 2 o 3 vegades, pensa en la font d’estrès, ràbia o 

ira i fes moviments ràpids i ferms. 

4. La 4ª vegada el fas més lent sent conscient del que estàs traient.  

 

 

 

 

 

 

 



BONUS 2 

 

Variació postura Wayne cook 

 

Aquesta variació de la postura de WAYNE COOK és interessant per aquelles persones 

que tenen algun problema als malucs i els hi és difícil o complicat posar un turmell 

damunt el genoll contrari.  

Com es realitza? 

a) Estira els braços davant teu i dibuixa un X amb ell. Ajunta els palmells i entrellaça 

els dits, i passa les mans així agafades pel forat que queda entre els braços, fins 

que les mans es situen davant del cor. 

b) És optatiu creuar una cama davant de l’altra i posar un peu al costat de l’altre. Es 

pot fer sense creuar-les. 

c) INSPIRA i extén el cos mirant cap al cel i EXPIRA i relaxa cos. (3 cops) 

d) Ara canvia el creuament de mans i peus. I repeteix les respiracions. 

e) Ajunta els dits en forma de piràmide i porta els dits polzes al tercer ull. INSPIRA i 

EXPIRA 3 cops, i a l’última expiració col·loca els dits de les mans al mig de la front i 

arrastra les dues mans cap als cantons de la front.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONUS 3 

 

Rectificar patró homolateral 

Hi ha ocasions que realitzar el PAS CREUAT no funciona en algunes persones (no es 

troben més vitals). Aleshores farà falta “deconnectar” el patró homolateral” i tornar a 

“connectar” el contralateral.  

 

Com es realitza? 

 

1. Asseguda en una cadira. Porta el colze dret al genoll dret i el genoll dret cap al 

colze dret (aixecant el peu de terra). Repeteix amb el cantó esquerra. Fes-ho 10 

cops alternant un cantó i l’altre i para.  

2. Ara fes el pas creuat (pot fer-lo asseguda o plantada). 

3. Torna a fer el pas 1. 

4. Pas creuat 

5. Torna a fer el pas 1. 

6. I acabes amb PAS CREUAT.  

 

Si encara no et notes més vital, amb més energia, pots fer 1 o 2 repeticions més de 

cada patró. Tenint en compte que sempre es comença amb l’homolateral i sempre 

s’acaba amb el contralateral. 

 

 

 

 

 

 

 



BONUS 4 

 

Guía orientativa  

 

Aquesta petita guia t’ajudarà davant situacions concretes. Una ajuda puntual per a  

problemes puntuals. 

 

1. Ets sents cansada? Potser tens les energies invertides? TAPPING PUNT R-27 

2. Ets sents descentrada ? TAPPING EN ELS PUNTS DE L’ESTÒMAC 

3. Ets sents esbalotada? Vols posar en ordre els teus pensaments ? Vols afrontar millor 

un problema ?  POSTURA WAYNE COOK 

4. Ets sents que no penses amb claretat ? OBERTURA DE LA CORONETA i PAS CREAUT. 

5. Estàs començant anotar símptomes de refredat ? Sedar triple calentador, seguir el 

meridià de la melsa i tapping al final del meridià (10 cm sota aixella).  

6. Vols reforçar el sistema immonulògic? Fes TAPPING 4 PUNTS. 

7. Et sents dominat per les energies negatives? TAPPING GLÀNDULA TIMO. 

8. Vols ajudar a combatre una infecció ? Tapping glándula TIMO 

9. Necessites “digerir” un aliments, emoció, situación? TAPPING PUNT NEUROLIMFÀTIC 

MELSA. 

10.  Et sents agotada mental o fisícament? Et sents desanimat o et falta motivació? PAS 

CREUAT. (teniren compte el BONUS 3). 

11.  Sents que la negativitat dels que t’envolten t’afecta massa? SEGUIR CREMALLERA I 

GOVERNADOR i NUS CELTA. 

12.  Et sents desconnectada d’aquest mòn? Com perduda? CONNECTANT CEL I TERRA. 

 


