
 
       Servicii> 

 Consultaţii PSIHOLOGIE CLINICĂ 

Abordare psihologică a problemelor situaţionale, comportamental-atitudinale, de cuplu, familie, a copiilor;   

investigaţii psihologice prin metode şi tehnici a personalităţii, a proceselor de memorie, afectivitate, 
inteligenţă, atenţie etc.  

Durata: 45 min 

 Terapie SU-JOK („SU”=mînă, “JOK”=laba piciorului) 

Microacupunctura Su Jok urmăreşte restabilirea performanţei fiinţei umane prin acţiune la nivelul proiecţiilor 
punctelor din palme, talpile picioarelor şi din pavilioanele urechilor. Aceste părţi anatomice reprezintă sisteme 
miniaturale ale corpului omenesc şi prin construcţie ele conţin în sine voinţa de vindecare. Aceste părţi conţin 
sisteme de puncte cu activitate profundă corespunzătoare tuturor organelor şi părţilor organismului. 
Stimularea lor are o o acţiune curativă şi profilactică pronunţată. 

Cum acţionează?  La îmbolnăvire unda de “semnalizare” proneşte din organul/partea afectată spre punctul 
corespunzător şi îl stimulează, punctul devenind dureros. În momentul stimulării de către terapeut apare unda 
de vindecare (curativă) care exercită o acţiune de redresare/normalizare asupra organului afectat. 

Ce înseamnă terapia SuJok?  SuJok înseamnă acţiune prin: 

• Masaj-reflexoterapie: presare mecanică a unor zone, puncte pentru obţinerea unei stări de echilibru 
energetic. 

• Cromoterapie: multe boli, în special cele corelate cu manifestări externe pot fi abordate prin terapia 
culorilor. Aplicarea acestei terapii impune colorarea punctelor vizate conform unor legi naturale.  

• Magnetoterapie: polaritatea magneţilor ajută în tonifierea sau sedarea unor meridiane ce prezintă 
disfuncţii energetice.  

• Terapia unghiilor: prin regiunea unghiilor trec toate canalele energetice care circulă în corp. Fiind 
un loc de concentrare a energiilor, regiunile unghiale asigură posibilitatea terapiei afecţiunilor prin 
influenţarea sistemului energetic al corpului fizic uman. Caracterul activ al punctelor aflate în aceste 
zone se explică prin eclusiva concentrare a forţei Hetero, ceea ce îşi găseşte o confirmare concludentă 
în anatomia şi fiziologia unghiei.  

• Terapie cu seminţe: foloseşte aspectele fundamentale ale seminţelor şi anume culoarea, forma, 
aspecte de provenienţă (floare, fruct etc) pentru a transfera energie în punctele de aplicaţie pe palme-
labele picioarelor. 

• Moxoterapie (moxobustie): căldura are o influenţă ce stimulează declanşarea de energie. Încălzirea 
unor puncte prin baghete de cărbune sau de ierburi conferă un efect pozitiv în tratarea a numeroase 
boli, tulburări, dereglări energetice, legate de pierdere sau acumulare de energie. Moxele se aplică pe 
suporti ce se aşează direct pe piele cu scopul de a încălzi direct sau prin proiecţie zona afectată. 

• Microacupunctură SuJok: aplicarea de ace de microacupunctura pe puncte locale sau proiecţii la 
nivelul palmelor şi/sau labei picioarelor, pavilioanelor urechii (auriculoterapie) pentru restabilirea 
stării de sănatate. Se poate combina cu oricare dintre terapiile amintite cât şi cu terapii alopate. 
Terapeutul SuJok solicită investigaţii ale medicinei clasice. 

Su-Jok inseamnă acţiune de eficacitate înaltă, inofensivitate şi simplitate. Veţi putea observa rezultate într-un 
timp foarte scurt (câteva minute chiar secunde). 

Aplicaţii: boli ale sistemului nervos, boli ale sistemului neurovegetativ, boli vaasculare ale axei cerebro-spinale, 
tulburări cardiovasculare, boli ale sistemului respirator, boli ale sistemuli digestiv, boli ale sistemului 
urogenital, boli ale cavitatii bucale, ORL, dereglări ale sistemului endocrin, boli de piele, creştere a a funcţiei 
imune, tulburări de natură sexuală, alcoolism cronic, adicţie, toxicomanie. 

Durata:            Consultaţia = 45 min;          Sedinta terapie= 15-30 min 



 

 Terapie GUA-SHA: o tehnică tradiţională într-o practică modernă 

În Orient este parte a medicinii tradiţionale. Reprezintă o tehnică puternică de restaurare a stării de sănătate a 
omului. Presupune presarea pielii cu un instrument de jad, corn de cerb etc cu scopul de a drena acumulările 
limfatice ce au condus la staze sanguine şi metabolice. Acestea au condus la congestionarea ţesuturilor şi a 
zonelor musculare. Terapia GUASHA redă/reface starea de normalitate a circulaţiei şi a proceselor 
metabolice şi de aceea este eficientă în tratamentul durerii, în prevenirea şi tratamentul bolilor acute 
infecţioase, a problemelor digestive şi respiratorii superioare, cât şi în alte probleme acute şi/sau cornice.   

 Terapie prin MASAJ SOMATIC si REFLEXOGEN:  

- prelucrare a părţilor moi ale organismului, în scop curativ, profilactic sau regenerativ, estetic sau 
sportiv.  

Scopul: obţinerea unei funcţionări normale a organismului (sisteme, organe) 
Durata: 50 min 
 
 


