DIAGNÓSTICO AO CAMPO BIOENERGÉTICO - BIOELECTROGRAFIA
(PRINCÍPIO KIRLIAN)

“Acredito que para muitas pessoas, conseguirem ver realmente o estado fisco e energético
em que se encontram, poderá ajudar a tomarem consciência do que precisam mudar em
suas vidas.”
Ana Sanona, Fundadora da Associação PAS – Empreendedorismo Emocional

GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE O SEU CAMPO BIOENERGÉTICO?
A Camara Bio Well utiliza a tecnologia do cientista
Russo Dr. Koroktov (princípio Kirlian).
Permite captar a Luz que emitimos e perceber como o
nosso estado de espírito está a ter impacto no campo
bioenergético.
É uma tecnologia com mais de 20 anos de experiência,
reconhecida internacionalmente e utilizada em mais de
70 países como meio de diagnostico complementar.
Em alguns casos, permite detetar desequilíbrios no
campo bioenergético antes destes se manifestarem como doença.

“Com o BioWell tive uma visão holística e correlações sintomáticas que
passariam despercebidas num exame convencional.”
Nuno Cordeiro, Solutions Developer Techtailors

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE UM DIAGNÓSTICO BIOWELL?
✓ avaliação do nível de energia, stress e equilíbrio energético dos vários órgãos e sistemas
do corpo humano
✓ visualizar como o estado de espírito e estilo de vida está a ter impacto no campo
bioenergético
✓ detetar bloqueios energéticos e fatores psicoemocionais não benéficos que devem ser
alterados para restituir o fluxo de energia vital
✓ detetar e corrigir desequilíbrios no campo bioenergético antes destes se manifestarem
como doença
✓ avaliar a eficácia da terapia floral
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INFORMAÇÃO DISPONÍVEL ATRAVÉS DE UM DIAGNOSTICO BIOWELL
1. CAMPO BIOENERGÉTICO

2. DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA PELOS SISTEMAS E ÓRGÃOS e NÍVEIS DE RESERVA

3. NÍVEIS DE STRESS

2. NÍVEIS DE TENSÃO E STRESS

Nota: Os dois principais índices de avaliação nos
treinos dos ATLETAS Olímpicos e Paraolímpicos
Russos são:
i) Níveis de Reserva de Energia (avaliado de 0 a 100)
ii) Níveis de Stress e Ansiedade (avaliado de 0 a 10)
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4. ALINHAMENTO DE CHAKRAS

5. NÍVEL DE ENERGIA E EQUILÍBRIO DOS SISTEMAS DO CORPO E RESPETIVOS ÓRGÃOS

5. BIORITMO

O BioWell não é um instrumento médico, nem tem como
objetivo realizar diagnósticos médicos. O BioWell mede os
níveis de energia e stress de uma pessoa.
Em caso de problemas de saúde, por favor, consulte o seu
médico.
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“O Bio-Well permite monitorizar e obter o resultado imediato da aplicação de
florais.”
Nuno Ferreira, Informático e Terapeuta Floral

EM ESSÊNCIA SOMOS SERES DE LUZ * Dr Fritz Albert Popp* Cientista Alemão, Prémio Nobel pelo
descobrimento da luz biofotonica.

As essências de Flores têm a capacidade de atuar
em partes específicas do nosso SER, ajudando à
realização do nosso potencial. Com o BioWell é
possível visualizar a evolução e as melhorias
alcançadas com a Terapia Floral.
Equilíbrio

Stress

Doença

EXPERIÊNCIAS DE QUEM JÁ BENEFICOU DA TERAPIA FLORAL e Bioelectrografia

“O sentir-me triste começou a desvanecer e agora
com a nova relação afetiva desapareceu por
completo. O foco melhorou bastante e tem-me
ajudado inclusive com a formação que estou a
tirar. O sono é mais reparador logo lido melhor
com o stress.”
Paulo S. Eng Civil e Atleta de Muai Thay

“Se juntar o diagnóstico BioWell ao diagnóstico floral temos uma leitura transversal. O
BioWell lê o estado áurico e a energia das flores vão corrigir os estados em desequilíbrio.”
Eveline Brigham, Terapeuta Floral, Formadora, criadora de
Sistemas Florais (Terra Luz.a, Terra Brasilis, Terra Lux)

Eveline Brigham
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“Foi só quando vi a imagem da minha energia com um “pico” na
cabeça que me apercebi da intensidade do esgotamento que sentia.
Organizei-me para conseguir dormir (tinha gémeos bebés) e fiz um
processo de aceitação e transformação interior com a minha situação
profissional desgastante.
Passado um mês passei a desempenhar outras funções, acalmei e a
minha energia melhorou. O BioWell ajudou-me a compreender como
as nossas escolhas e forma de olhar para a vida têm impacto no campo
bioenergético.”

MARLENE AZEVEDO
TERAPEUTA FLORAL E BIOELECTROGRAFIA KIRLIAN*
Eveline Brigham
CONTACTOS
961741164 | mazevedo.biowell@gmail.com
* Diagnóstico à bioenergia realizado com a Camara BioWell (Princípio Kirlian). Método reconhecido pelo
Ministério da Saúde Russo. Formação realizada em Praga.
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