feminitat conscient

La naturalesa de la dona és d'una gran complexitat anatómica. fisiològica i psicològica.

A nivell físic és el sistema hormonal femení el que marca importants diferències en les grans
etapes vitals de la dona; pubertat, maduresa, maternitat i climateri, per això és de vital
importància prevenir i adequar el seu funcionament.

L'homeopatia ha esdevingut una eina terapèutica per equilibrar certs trastorns específics del
Cicle Vital Femení

PSICO-HOMEOPATIA PER LA DONA

- Tractaments per l'equilibri del Cicle Menstrual:

- Síndrome premenstrual
- Alteracions en la menstruació: amenorrees, disminorrees..
- Dolors i sensibilitzacions mamàries
- Desordres de la menopausia

- Tractaments per la millora en la qualitat de la sexualitat femenina:
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- Desequilibris a la líbido, desig sexual inhibit
- Sequetat vaginal, anorgàsmia, vaginísme, dispareunia...

- Tractament per l'acompanyament en la maternitat: Preconcepció, embaraç, part,
postpart i criança

Espai dedicat a la dona en el desenvolupament psicoemocional durant el procés de la
maternitat amb el suport de la medicina homeopàtica, que proporciona un valuós recurs per
una saludable gestació i part a la mare i, sobretot, per
l'entrada a
la vida del nadó

- Treball psicològic d'integració femenina:

Treball amb arquetips psico-homeopàtics pel reconeixement i integración de les parts
escindides i/o oblidades de la pròpia feminitat.

El treball va dirigit a totes aquelles dones que desitgen conèixer les parts més inconscients de
la seva psique, proporcionant un important Canvi en l’estructura mental i emocional fent
possible una profunda transformación vital

Des del treball psicohomeopàtic anem descobrint l’entramat de prejudicis i creences amb les
quals construïm i organitzem la Nostra particular forma de veure el món podent reelaborar una
forma més sana i saludable d’estar en la pròpia vida
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Des de la meva particular forma d’entendre el procés terapèutic, les dones, a mesura que van
alliberant-se de condicionaments, comencen a ser lliures per triar “el sentit de la seva vida” i
poder endinsar-se en el procés de la “individuació”

Treball desenvolupat per Silvia Pascual
Hores concertades
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