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Investimento: R$ 50

saúdepositiva

DR. JORGE CARVAJAL

DR. RENATO SEGURA

DR. BALTAZAR MEJIA

ÚLTIMO WORKSHOP

antes do início da

Formação, prevista

para AGOSTO 2021



«Todo o ser humano possui nas mãos

um potencial de sanar que pode despertar

e desenvolver através de uma formação

relativamente simples em que a prática

faz o mestre.»

Dr. Jorge Carvajal Posada



www.sintergetica.org

A Sintergética, criada pelo Dr. Jorge Carvajal Posada, 

trabalha em uma  avaliação energética abrangente,

 permitindo o acesso ao conhecimento de todos os 

níveis do biossistema: estrutural, químico, emocional, 

energético e chakras.

A Sintergética se nutre dos princípios, entre outros, 

da Medicina Tradicional Chinesa, do Ayurveda, da 

Homeopatia, da Terapia Neural, dos Remédios 

Ancestrais de nossos povos nativos e da Medicina 

Alopática.

A PEDRA ANGULAR NA CONSTRUÇÃO DA SAÚDE 
SOMOS NÓS MESMOS.

Nossos treinamentos aumentam nossa capacidade 

de autogerenciar nosso próprio bem-estar, 

em nível físico e emocional.

INTRODUÇÃO

SINTERGÉTICA  



MÃOS PARA SANAR

MÃOS PARA SANAR

surge da Sintergética 

e é uma proposta de 

regulação biológica em 

que matéria, energia e 

informação se 

inter-relacionam.

www.sintergetica.org



MÃOS PARA SANAR

É uma forma terapêutica de síntese, que transcende 

o dualismo clássico mente e corpo, incorporando a 

consciência como agente unificador.

Caracteriza-se, portanto, pelo uso da própria inteligência 

corporal com capacidade de autorregulação como 

instrumento diagnóstico e terapêutico.

As posturas e movimentos das mãos têm efeito na 

regulação global da informação e energia ligada aos 

processos dinâmicos que regulam a nossa saúde.

Cada movimento das mãos é encenado internamente no 

campo neuronal, de forma que todo movimento externo 

incide na dinâmica energética de todo o organismo.



www.sintergetica.org

DR. JORGE CARVAJAL

O Dr. Jorge Iván Carvajal Posada nasceu em Medellín (Colômbia). 

É cirurgião da Universidade de Antioquia, pioneiro da medicina 

bioenergética na América Latina e criador da Sintergética e 

Mãos para Sanar. O Dr. Carvajal é simultaneamente um médico 

e filósofo brilhante, cientista de vanguarda, conferencista e escritor.

DR. RENATO SEGURA RODRÍGUEZ, M.D.

Médico e Cirurgião Geral (Colômbia-Estados Unidos), 

Médico de Emergência (Estados Unidos),

Mestre em Medicina Tradicional Chinesa (Estados Unidos), 

Medicina Integrativa e Professor Sintergética e Mãos para Sanar.

DR. BALTAZAR MEJIA

Médico e Cirurgião pela Universidad del Valle, Colômbia. 

Mestre em Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia pela 

University of South Carolina (EUA). 

Treinado em Acupuntura, Cura Prânica, Terapias Naturais e Reiki,

e Professor Sintergética e Mãos para Sanar.



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

(21) 99532-0328

contato@saudepositivaonline.com

WHATSAPP

E-MAIL

O Workshop será ON-LINE

e realizado na Plataforma

ZOOM

https://forms.gle/ocvg6VmPspPH6CS5A

LINK DIRETO - SÓ CLICAR

saúdepositiva

AIS  / ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL

DE SINTERGÉTICA

https://forms.gle/ocvg6VmPspPH6CS5A

