
Pós-Graduação em
Naturologia Transpessoal



O QUE É A
TRANSPESSOAL

A Psicologia Transpessoal é uma abordagem integrativa que vê o ser
humano em todos os seus aspectos: físico, mental, emocional,
espiritual, energético e cósmico. 
Seu foco é o estudo e a expansão da consciência. Promove
autotransformação, mudança de padrões e cura. Cada vez mais se
compreende que a consciência humana é a ponte de ligação entre
mente e corpo e que nós podemos e devemos utilizar esse
instrumento poderoso que determina a saúde ou a doença, a
felicidade ou o infortúnio, o sucesso ou o fracasso, na vida, nos
negócios e nos relacionamentos.

O método Transpessoal abrange o conhecimento de técnicas que desenvolvem a habilidade em
atingir estágios superiores de consciência para determinar mudanças em nossa realidade, bem
como utilizar clinicamente sua tecnologia no atendimento terapêutico.
Suas ferramentas podem ser aplicadas também na educação, nas artes, na área empresarial e
na saúde.



COMO É SER
UM

NATURÓLOGO?

Naturologia é um conhecimento da área da saúde que se fundamenta
numa visão interdisciplinar, integrativa e humanística do processo
terapêutico. Sua prática já é reconhecida no Reino Unido, Canadá,
Austrália, Chile e Estados Unidos, entre outros. O Naturólogo é um
profissional que trabalha com uma perspectiva de cuidado
humanizado e uma escuta acolhedora, utilizando-se de diversas
modalidades de práticas naturais, como fitoterapia, aromaterapia,
florais, reflexologia, técnicas da medicina chinesa, meditação, etc.
numa perspectiva de empoderamento do cliente visando o auto-
cuidado e a auto-cura.
A Naturologia Transpessoal é uma iniciativa pioneira do CLASI com o
objetivo de enfatizar e aprofundar a formação do Terapeuta e sua
transformação interior, bem como ampliar sua visão terapêutica para
lidar com os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais de seus
clientes. Desse modo criamos uma metodologia que atende não só ao
conteúdo das disciplinas, mas principalmente, à visão transpessoal pela
qual esse conteúdo é ministrado. A Psicologia Transpessoal representa
um diálogo entre a ciência atual e contemporânea com os mais antigos
conhecimentos de sabedoria de nossa civilização, privilegiando uma
visão multidimensional e integral do ser humano.



Neste Módulo vamos ter uma aula introdutória sobre a
psicologia Transpessoal para a formação do Terapeuta, e a
apresentação of icial  da equipe. Vamos falar sobre a
contr ibuição da Naturologia para uma visão Hol íst ica de
saúde e a nova medicina que surge no mundo.

CONTEÚDO:

I. AULA MAGNA: COMO É SER UM TERAPEUTA
TRANSPESSOAL?

27 e 28 de Fevereiro



Histór ia dos óleos essenciais ,  métodos
de extração, v ias de absorção, apl icação
e química dos óleos essenciais;  a
ciência da aromatologia; óleos
carreadores; a ciência dos cheiros;
apresentação dos óleos essenciais
amadeirados e balsâmicos,  f lorais ,
cítr icos,  verdes e especiar ias.

II. INTRODUÇÃO À AROMATERAPIA
20 e 21 de Março



O uso dos óleos essenciais na estét ica; aula prát ica para
preparação de sprays,  cremes e loções. Muitos óleos
essenciais tratam e previnem estr ias,  celul i tes ,  rugas, marcas
de expressão, provocam o rejuvenescimento das células,
ajudam a queimar gordura local izada, desintoxicar o
organismo, melhorar a circulação sanguínea, entre outros.

III.AROMATERAPIA NA ESTÉTICA

A histór ia dos 12 óleos sagrados: sândalo,  cássia,  cedro,  cipreste,  ol íbano,
gálbano, hissopo, murta,  benjoim, mirra,  nardo e ládano, com seus benefícios e
propriedades terapêuticas. E les acompanham o ser humano ao longo da sua
histór ia,  oferecendo suporte f ís ico,  mental ,  emocional e espir i tual .

IV. AROMATERAPIA E OS ÓLEOS SAGRADOS

17 e 18 de Abril

22 e 23 de Maio



V. TERAPIA AURICULAR

Auriculoterapia é uma área da Acupuntura dest inado ao tratamento da saúde f ís ica e
mental através de est ímulos de pontos situado no pavi lhão auricular ,  aproveitando o
ref lexo que a aurícula exerce sobre o sistema nervoso central .  Cada orelha tem pontos
de ref lexo que correspondem a todos os órgãos e funções do corpo

VI. PSICOSSOMÁTICA E PSICOPATOLOGIA NA VISÃO INTEGRAL DO SER

Psicossomática “Psique – Alma” e “  Soma- Corpo” ,  refere-se à relação Corpo-Mente.
Trata-se de uma ciência com abordagem integrativa que estuda os efeitos de fatores
sociais e psicológicos sobre processos orgânicos do corpo  no adoecimento,  e isto é
feito através de uma leitura simból ica da l inguagem corporal .

26 e 27 de Junho

24 e 25 de Julho



Radiestesia é uma técnica milenar onde através das ondas de energia (rádio) é possível
perceber (estesia) e medir objet ivando identif icar os padrões nocivos à saúde. Após a
identif icação e mapeamento, ut i l iza-se então a Radiônica, promovendo assim, a emissão e
propagação (íonica) de ondas de energia em frequências vibracionais de cura para
trabalhar a l impeza, equi l íbr io e harmonização de pessoas, s i tuações, objetos e ambientes.
A onda é emit ida através símbolos e arquétipos plasmados no inconsistente colet ivo,
conhecidos hoje como Geometr ia Sagrada.

VII. CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE RADIESTESIA E RADIÔNICA

Traçar a melhor conduta terapêutica referente as Prát icas Integrativas e Complementares
já preexistentes no curr ículo do curso para promover a consciência do Bem Ser ,  da Saúde
Integral ,  através de um modelo biopsicossocial em saúde.

VIII. ANTROPOSOFIA E SALUTOGÊNESE

21 e 22 de Agosto

25 e 26 de Setembro



A massagem Tui Na é uma das práticas
terapêuticas clássicas da medicina
chinesa. Neste módulo serão
apresentados: os conceitos da medicina
chinesa relacionados aos processos de
saúde/doença, várias técnicas de
manipulação, os pr incipais pontos
uti l izados nos tratamentos de saúde e a
integração da massagem com outras
práticas de cuidado.

IX.MASSAGEM TUINÁ
30 e 31 de Outubro



Histór ico e conceito de Arte terapia; 
A formação do prof issional arte terapeuta;
L inguagens art íst icas e abordagem arte
terapêutica; Arte terapia individual e grupal;
Vivências de processos arte terapêuticos; A
função transpessoal da arte.

X. ARTE TERAPIA APLICADA AOS CUIDADOS DA
SAÚDE

20 e 21 de Novembro



A ut i l ização correta dos cr istais como um antigo conhecimento
de cura para desbloquear e reequi l ibrar energias e emoções,
para meditação e reequi l íbr io dos chakras.   Como os cr istais
atuam no campos energéticos do corpo e como sua frequência
energética atua para restabelecer a saúde e o equi l íbr io.

XI. CRISTALTERAPIA

I remos abordar as essências F lorais do Sistema Inglês
de Edward Bach. Atualmente conhecida e
uti l izada em quase todo o mundo, a Terapia F loral é
reconhecida e recomendada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) desde 1976. É a base para
todos os sistemas f lorais .  Serão apresentados os
12 arquétipos de Bach.

XII. TERAPIA FLORAL: FLORAIS DE BACH

11 e 12 de Dezembro

29 e 30 de Janeiro



O Sistema Fi lhas de Gaia é um sistema f loral nacional pesquisado por Maria Gri l lo ,  que
atua no cult ivo de valores e virtudes para a transformação do Ser ,seguindo a Fi losof ia e
os preceitos do Dr.  Edward Bach. O Sistema Floral F i lhas de Gaia cuida de temas da Alma
como, Fortalecimento e Equi l íbr io da Personal idade, Relacionamentos e Vínculos
Saudáveis ,  Nutr ição Afet iva,  L impeza e Proteção, Assert iv idade, Pr incípio Feminino etc.
I remos focar nas questões femininas da Menarca, Maturidade e Menopausa.

XIII. TERAPIA FLORAL: FILHAS DE GAIA

Prática da Cinesiologia como especial idade que estuda o movimento do corpo humano,
trabalhando com a dor crônica, restabelecendo os movimentos comprometidos pela
própria dor ou alguma má funcional idade. O trabalho envolve movimentos terapêuticos
para dessensibi l izar o sistema neuromuscular e musculoesquelét ico com manipulações da
musculatura,  massageando e cuidando das l imitações do movimento e dos sintomas
existentes. A especif icidade do movimento acometido e sua funcional idade são o foco do
tratamento,  sempre al iv iando e tratando os sintomas.

XIV. O TRATAMENTO NATURAL DA DOR CRÔNICA

26 e 27 de Fevereiro

26 e 27 de Março



XV. NOÇÕES BÁSICAS DE FITOTERAPIA

Neste Módulo teremos uma introdução geral às
principais plantas medicinais da Farmacopéia
Brasi leira,  formas de ut i l ização e aspectos legais da
prescrição.
Domingo, das 9 às 13 hs: Vis ita no Inst i tuto
Plantarum, em Nova Odessa.]

23 e 24 de Abril



XVI. A COSMOVISÃO DE SANTA HILDEGARDA E SEU
TRABALHO PRECURSOR COM AS PLANTAS
MEDICINAIS

Santa Hi ldegarda foi  uma Naturopata muito antes
do termo se tornar conhecido. Hi ldegarda de
Bingen, freira benedit ina alemã do século XI I ,  foi
canonizada em 2012,  e tem vários l ivros sobre
plantas medicinais ,  al imentação e tratamentos
naturais para diversas doenças. E la é estudada
como uma
freira que há 800 anos nos ensinou os bálsamos
para a cura.

28 e 29 de Maio



A Ressonância por meio das ervas atua com a concepção básica de que as ervas
possuem um campo de energia com a capacidade de gerar inf luência sobre a
anatomia sut i l  dos seres vivos. Apresentaremos uma abordagem das Ervas e Plantas
Medicinais e sua relação com os 5 elementos da Constitucional Chinesa

XVII. RESSONÂNCIAS: A FITOTERAPIA E SUA RELAÇÃO COM OS 5 ELEMENTOS

Demonstrar na prática a est imulação de determinados pontos situados nos pés e
seus efeitos e a relação dos pontos da ref lexologia com os quatro elementos.
Observar a função dos elementos no corpo humano e nas emoções. Proporcionar
um treinamento entre os alunos para reconhecer e equi l ibrar os 4 elementos a
part ir  de toques e massagens nos pés.

XVIII. REFLEXOLOGIA PODAL À LUZ DOS QUATRO ELEMENTOS (TERRA, ÁGUA,
AR E FOGO)

25 e 26 de Junho

23 e 24 de Julho



Primeira Parte: A HQI é um processo cient í f ico que gerou uma metodologia de
autocura consciente através da introdução de comandos quânticos de transformação
de questões do emocional ,  mental e material .  Foi  cr iada pelo pesquisador Sergio
Roberto Cecatto F i lho,  e fundamentada pela f ís ica quântica informacional .

XIII. FORMAÇÃO BÁSICA EM HOMEOSTASE QUÂNTICA INFORMACIONAL - HQI

Segunda Parte: A HQI é um processo cient í f ico que gerou uma metodologia de
autocura consciente através da introdução de comandos quânticos de transformação
de questões do emocional ,  mental e material .  Foi  cr iada pelo pesquisador Sergio
Roberto Cecatto F i lho,  e fundamentada pela f ís ica quântica informacional .

XIV. FORMAÇÃO BÁSICA EM HOMEOSTASE QUÂNTICA INFORMACIONAL - HQI

27 e 28 de Agosto

24 e 25 de Setembro



Revisão, treinamento e aval iação do curso

XI. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE TCC PELOS ALUNOS

As Danças Circulares Sagradas tem sua origem na Comunidade
Hol íst ica de Findhorn,  norte da Escócia,  através do trabalho de
meditação ativa do professor e bai lar ino alemão Bernhard
Wosien.
Proporcionam um estado meditat ivo e favorecem a inclusão e a
part icipação social .  No domingo, encerramento do curso e
entrega dos diplomas.

XII. DANÇAS CIRCULARES E ENCERRAMENTO DO CURSO

29 e 30 de Outubro

27 e 28 de Novembro



SERÁ CONCEDIDO O DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM
NATUROLOGIA TRANSPESSOAL  PARA ALUNOS QUE
APRESENTAREM COMPROVAÇÃO DE FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
(EM QUALQUER ÁREA) ,  QUE TIVEREM CUMPRIDO  OS REQUISITOS
DE 360 HS DE CARGA HORÁRIA  E QUITAÇÃO FINANCEIRA DO
CURSO .
PARA PESSOAS QUE NÃO TEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA ,  O
TÍTULO SERÁ DE FORMAÇÃO EM NATUROLOGIA TRANSPESSOAL ,
COM OS MESMOS DEVIDOS REQUISITOS .

CERTIFICADO E TITULAÇÃO:



CARGA HORÁRIA E
DURAÇÃO:

O CURSO TERÁ A DURAÇÃO DE 22 MESES, COM
AULAS UMA VEZ POR MÊS, SÁBADO DAS 9H ÀS 18H
E DOMINGO DAS 9H ÀS 13H. 
CARGA HORÁRIA DE 360H. 
CURSO RECONHECIDO PELO MEC.



HOTEL EURO SUITE – CAMPINAS

RUA REGENTE FEIJÓ, 595 

RESERVAS PARA HOSPEDAGEM:

EVENTOS@EUROSUITHOTEL.COM.BR

TEL: (19) 3232-3036

LOCAL:



MATRÍCULA: R$250,00 R$175,00 até Dezembro de
2020!
MENSALIDADES: 22 parcelas de R$ 656,00
(dia 10 de cada mês, por boleto ou cartão de
crédito)

INVESTIMENTO:

*O reembolso parcial (50%) será realizado apenas com aviso prévio de
30 dias, após esse período não haverá reembolso.



ATENÇÃO! IMPORTANTE!
CASO O PERÍODO DE CONFINAMENTO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS  SEJA ESTENDIDO E NÃO POSSAMOS INICIAR O CURSO NA
MODALIDADE PRESENCIAL ,  INICIAREMOS NA DATA PREVISTA DE FORMA ONLINE .
PODE HAVER ALTERAÇÕES NA ORDEM DE REALIZAÇÃO DOS MÓDULOS EM RAZÃO DE
NECESSIDADES.
RECOMENDAMOS LEITURA DA APOSTILA E BIBL IOGRAFIA INDICADA.
RECOMENDAMOS FAZER TERAPIA INDIVIDUAL  E PARTICIPAR DE ALGUM TRABALHO
VOLUNTÁRIO COMO  ESTÁGIO.
DURANTE O CURSO TEREMOS ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DO TCC SEGUNDO AS
NORMAS DO TRABALHO CIENTÍF ICO DA ABNT E METODOLOGIA DE PESQUISA.
AO FINAL DO CURSO, APÓS RECEBIMENTO DO DIPLOMA, OS ALUNOS PODERÃO SE
FIL IAR A FENATE – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TERAPEUTAS –
WWWW.FENATE.ORG.BR



Mani Alvarez - Mestre e Doutora em Filosofia da Educação UNICAMP;formação em Psicanálise pela Sociedade
Campinense de Psicanálise, e Especialização em Psicologia Transpessoal pela ALUBRAT; Fundadora e diretora do CLASI;
Lucia Lucato - Especialização em Práticas Complementares e Integrativas na Saúde, CLASI, Graduação em Enfermagem
e Obstetrícia pela Universidade do Sagrado Coração(1980), Enfermagem do Trabalho pela PUC, Licenciatura em
Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Araras (1987); formação em Aromaterapia.
Monica Cervini - Psicóloga, com Especialização em Psicanálise e Psicodiagnóstico Infantil; Pós Graduação em Terapia
Floral e Psicossomática pelo IBEHE (instituto brasileiro de estudos homeopáticos); Professora do Curso de Especialização
de Terapia Floral – Facis; Professora do Curso de Naturologia da Universidade Anhembi Morumbi e Assistente de
Coordenação do Curso de Naturologia. Professora na UFRJ no Curso de Especializaçao em Terapia Floral; e de
Capacitação Profissional em Terapia Floral em São Paulo, Londrina, Campo Grande, Rio de Janeiro. Presidente da
Associação Paulista dos Profissionais de Terapia Floral.
Luciana Fernandes - Farmacêutica e Bioquímica, pós graduada em gênero e sexualidade e pesquisa e farmácia clínica,
facilitadora de grupos e palestrante, com uma ampla especialização em ciências humanas através da Antroposofia.
Estudou o método científico de Goethe na Inglaterra e é formada no Futuro da Aprendizagem, uma metodologia
Holandesa de desenvolvimento humano. Idealizadora da BemSer Saúde.
Wanda Patrocinio - Pedagoga, Mestre em Gerontologia e Doutora em Educação pela UNICAMP. Criadora do Instituto
GeroVida, em Campinas; Professora e Terapeuta em Homeostase Quântica Informacional (Instituto Quantum). Docente
do curso de Mestrado em Psicologia / Psicossomática (UNIB, SP). Curso de Extensão em Psicogerontologia (PUC-SP).
Bailarina, Massoterapeuta e Argiloterapeutana 

CORPO DOCENTE:



Octávio Augusto Contatore - Graduação em Psicologia, Mestrado em Saúde Coletiva e doutorando no Departamento
de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. Desenvolve estudos na área de Saúde Coletiva, no
Laboratório de Práticas Alternativas Integrativas e Complementares em Saúde (LAPACIS). Psicólogo, Professor e
Terapeuta de Práticas Tradicionais Chinesas, especificamente em Acupuntura, Tuiná (Massagem Chinesa),
Fitoterapia Chinesa, Tai Chi Chuan e Tao In (Meditação).
Rita Batistella - Graduada em Matemática, cursos em Terapias Corporais na Associação de Massagem Oriental, do
Brasil – e vários cursos na área holística e complementar, como Do-In, Reiki, Isis Seichim, Shiatsu, Reflexologia,
Polarização e Equilíbrio dos chakras. Pós-graduação em Psicologia Transpessoal pelo CLASI, e ministra cursos em
Psicobiologia dos quatro elementos; Desenvolveu um sistema de massagem aplicando o princípio dos quatro
elementos no equilíbrio físico e psicológico. Atualmente desenvolve técnicas de Reflexologia a partir dos quatro
elementos.
Raquel Pereira Alves – Mestre em Educação UNICAMP, Arteterapeuta NAPE, Psicodramatista SOBRAP, Dinâmica de
Grupo e Psicodrama); Licenciada em Educação Artística/ Artes Visuais FUMESU, Formação em Educação em Valores
Humanos Fundação Peirópolis, MG/SP; professora de História da Arte NAPE; professora do módulo “Metodologia da
Educação em Valores Humanos” e “Arteterapia aplicada aos cuidados com a saúde” CLASI. Livros publicados coord: O
desenvolvimento do ser humano integral: as dimensões humanas. e Políticas Públicas de Educação: Coletânea de
Pesquisas sobre a Região Metropolitana de Campinas.
Maximo Guirello - Formação em Ciências Sociais e Antropologia. Especialização em Medicina Tradicional
Chinesa e em Fitoterapia Brasileira. Criador do Herbário Maximiliano, especializou-se no cultivo de plantas
aromáticas e medicinais. Estudou na França, Estados Unidos e Brasil.

CORPO DOCENTE:



Luciana Montelione - Formada em Pedagogia, pós graduação em Psicologia Transpessoal pelo CLASI,
formação complementar em Radiestesia, Radiônica,Cristais, Ervas e Plantas, Cromoterapia, Reiki e Barra de
Access.ucal, pelo CROSP.
Eloisa Pimentel - Graduação em Medicina pela UNICAMP. Residência e Especialização em Saúde Pública-
UNICAMP. Especialização em Homeopatia e Acupuntura. Formação e especialização em Fitoterapia. Formação
em Medicina Antroposófica. Pós formação em Homeopatia Unicista-Bélgica. Atuação- Prefeitura Municipal de
Campinas, médica homeopata acupunturista do Centro de referência em Reabilitação e consultório particular.
Maria Aparecida da Silva – Educadora, com experiência em coordenação e direção pedagógica.
Ministrou aulas de Metodologia de Pesquisa na extinta Escola Técnica GBV/São Paulo, nos cursos de Estética e
Podologia. Psicóloga, pós-graduada em Psicopatologia e Dependência Química/ Uni - SãoPaulo, e em
Psicologia Transpessoal pelo CLASI. Educadora, com experiência em coordenação e direção pedagógica.
Professora de Metodologia de Pesquisa na extinta Escola Técnica GBV/São Paulo, nos cursos de Estética e
Podologia e nos cursos de pós-graduação do CLASI.
Zahra Rahysa Hedjazi - Formada em Arquitetura em Urbanismo, especialista em Gestão e Planejamento
Urbano, e em Direito Imobiliário e Urbanístico. Formada em Técnica de Radiestesia, Radiônica e Geobiologia no
Projeto Reiki Conexão; Certificada como Operadora da Mesas Radiônicas Quânticas, Operadora das Mesas RP
® Portal de Sirius 2020 e Ministrante e Facilitadora das Mesas RP ® por Régia Prado;

CORPO DOCENTE:



Maria Luiza Lamac - Cirurgiã dentista , com graduação pela Escola de Odontologia da UFMG. Especialista em
Acupuntura (MTC), pela ACDC, habilitada em práticas integrativas e complementares à saúde bucal, pelo
CROSP. Docente no curso de Acupuntura da ACDC, até 2007 e do curso de terapia Floral voltado para a
Odontologia . Pós graduação em Acupuntura( MTC),  pelo IBEHE-UNAERP, 1993. Reikiana, pela Associação
Brasileira de Reiki; Estudos em Hipnodontia e Medicina Psicossomatica, pela Associação Brasileira de Hipnodontia.
Curso Básico, Avançado e Aprofundamento teórico e prático em Cromoterapia, no Centro de Terapia Holistica,
Centro de Estudos Holisticos. Cursos Básico, Avançado em Radiestesia e Radionica, no Centro de Estudos
Avançados de Parapsicologia. Curso de Ervas medicinais, no Herbarium. Responsável técnica, atendimentos,
pesquisa na área de cromoterapia, terapia floral, radiestesia e radionica, psicossomática aplicada à saúde, em
auxilio a portadores de HIV, no Centro de Controle e Investigação Imunológica &quot;Dr A. C. Corsini&quot;, desde
1989, por 19 anos. Especialista em massagens orientais, pela &quot;Amor&quot; e Técnicas de Pronto Atendimento
Holístico. Consultório Particular.
Mariana Schamas - Cinesiologista e massagista focada no alívio da dor. Especialização em reabilitação
cardiopulmonar, nutrição e exercício. Formada em cinesiologia, exercício e nutrição pela Califórnia State University
em Hayward. Graduada no Educating Hands Institute, na Flórida, faculdade especializada em massagem
terapêutica e hidroterapia. Pós-Graduada em Dor pelo Hospital Sírio Libanês. Membro da Sociedade Brasileira
para o Estudo da Dor (SBED). Membro da International Association for the Study of Pain (IASP), Idealizadora e
Coordenadora da Caminhada Pare a Dor e Secretária do Comitê de Práticas Integrativas e Complementares da
SBED.

CORPO DOCENTE:



contato@clasi.org.br 
(19) 99533-5174 Whats app Equipe Clasi
(19) 99730-5027 Amauri Rocha - Equipe
(19) 3258-6184 Mani Alvarez 

MAIS INFORMAÇÕES

CLASI | Instituto de Transpessoal

@clasi.transpessoal


