
TREBALL DE CENTRES  

    

   Els nostres organismes son com travessats per una graella de forces que ens 

connecten amb el món sencer i ens donen una informació. Una forma geomètrica 

sobre el cos, ens connecta amb un punt de l’entramat, i cada punt té una resposta 

vibracional diferent. Dins de cada quadricula de la graella, es torna a repetir la totalitat 

del cos.  

Com accedim exactament a cada punt d’informació? 

   Hem de mesurar la nostra columna vertebral (des de la primer dorsal fins al coxis) i 

dividir la xifra entre 7: 

!  

 Mesurar la distancia entre el centre dels nostres ulls, i mesurar la distancia entre la 

nostra barbeta i el nas (aquestes tres mides han de ser la mateixa). Aquesta mida ens 

indica la distancia que hi ha entre els nostres punts 

d ’ent rada (e ls cent res o por tes d ’ent rada 

secundaries).  Això ens donarà els punts exactes 

d’entrada al nostre cos, per a accedir a cada estat 

concret de consciència (una porta d’entrada seria el 

melic, per exemple). Si allà hi posem la forma 

geomètrica adequada, es quan hi fem incidència.  
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Les PECES que posem al damunt dels centres: 

ARREL U U invertida de coure, amb un dau de 
plata al final de cada cama de laU

FOGÓ Un triangle equilàter vermell apuntant 
cap avall i per sobre, un triangle 

isòsceles blanc translúcid

INICIAL 3 cercles concèntrics de color blau 
marí. És com un segell

FONAMENTAL 
Aquesta peça la podem 

utilitzar per a fixar productes, 
posant-la damunt de la melsa · 

fonamental (en cas d’addiccions, 
medicaments,...)

NODRIDOR 3 cercles concèntrics de color groc. 

És com un segell

EMOCIONAL Estrella verda de 12 puntes sobre 
fons blanc

ESPIRITUAL Estrella blanca de 16 puntes, sobre 
un fons rosat

CREADOR Estrella violeta de 18 puntes sobre un 
fons blanc, amb un cercle malva al 

damunt

TAR

Apliquem la vibració d’un 

cristall

Maragda

OM Quars Citrí

INFINIT Quars Amatista
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   La PIRÀMIDE de tres cares damunt del centre (a vegades afegint-hi una ESPIRAL intro 

o exo) genera una corrent energètica que altera profundament aquella zona. Si a 

demés hi afegim la informació del centre corresponent (la peça del centre), 

qualifiquem aquesta energia. 
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Espiral INTRO

Espiral EXO 

Espiral EXO



PROTOCOL DE CENTRES

• Primer testarem quin (o quins) centre està afectat. 

• Després demanarem en quina fase d’afectació es troba (podem començar 

per la 5ª, doncs les més profundes inclouen a les més superficials. Així, si 

ens trobem que està en 4ª fase, la de funcions, generalment també estaran 

alterades les fases 3ª, 2ª i 1ª, o sigui, les de ritme, meridians i energètica). 

Hi ha 5 FASES D’AFECTACIÓ dels Centres energètics:  

• 1ª FASE O ENERGÈTICA 
• 2ª FASE O MERIDIANS 
• 3ª FASE O DE RITME 
• 4ª FASE O FUNCIONS 
• 5ª FASE O TEIXITS 

   Les dues primeres fases són més superficials, o energètiques, i les tres darreres 

impliquen que hi pot haver ja una afectació física, a l’organisme (cada una més 

profunda que l’anterior). 

• Per a tractar un centre que està en 1ª FASE, farem una regulació energètica, 

de la següent manera:  

o Testar en quina Fase Energètica es troba  

▪ ALTERACIÓ 

▪ ESTANCAMENT 

▪ BLOQUEIG 

• Si està en alteració, harmonitzarem el centre: aplicar  el seu color en to 

pastel o color lila (el lila harmonitza tots els centres energètics), durant 2’ 
•  Si està en estancament, tonificarem el centre: Posem el color propi 

durant 1’0 
• Si està en bloqueig, desbloquejarem posant el color oposat durant 1’, i 

després, en el centre oposat, el seu propi color durant 1’  
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   Exemple: testem quin centre està afectat, i ens surt Fogó. Després testem en quina 

fase d’afectació es troba, i ens surt la 1ª fase, o fase energètica. Aleshores hem de 

testar en quina fase energètica està, i ens surt bloqueig; doncs el tractament serà: 

aplicar durant 1’ color blau en el centre fogó (fogó és taronja, per tant, el seu color 

oposat és el blau), i després 1’ color blau a creador (el centre oposat a fogó=taronja és 

creador=blau) 

 

 

 

• Per a tractar un centre que està en 2ª  fase, aplicarem el Protocol de Meridians 

• Les 3ª,4ª i 5ª fase, les tractarem de manera conjunta, amb les eines que 

coneguem que facin una acció física damunt dels òrgans, teixits o glàndules que 

es corresponguin amb el centre afectat. 

o Aquestes eines poden ser aparells de biorressonància (SCIO, LIFE,...), 

treballs de Limitacions físiques, focalitzacions o altres treballs de 

cromoteràpia, cromostim, Indiba, acupuntura, massatges, 

recomanacions herbodietètiques,…. 

▪ Les glàndules que corresponen a cada centre: 
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oposats

frontal

creador

emocional

esplènic

fogó

arrel

Pastels  

Arrel Suprarrenals

Fogó Gònades (ovaris / testicles)

Plexe Pàncreas

Emocional Timo

Creador Tiroides

Frontal o Om Pituïtària

Infinit Pineal


