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Bem vindo à Alubrat !  

A Transpessoal é um movimento transdisciplinar que está ganhando mais reconhecimento e 
respeito ao redor do mundo, onde crescem novos grupos, instituições, cursos e pesquisas 
atestando a eficácia de suas práticas e a pertinência de sua visão no desacreditado e 
desgastado mundo atual. 

Aqui no Brasil não podia ser diferente. A Alubrat tem sido o berço de projetos inovadores em 
todas as áreas, inspirando, preparando e incentivando seus alunos, ex-alunos e associados a 
continuar acreditando na realização do melhor de si mesmos,  seja na área da clínica e da 
saúde, da educação, nas corporações e organizações sociais.  

Através da visão de mundo e de homem trazida pela Transpessoal desde seu nascimento, a 
Alubrat tem um compromisso com a inteireza e o reconhecimento da dimensão espiritual, 
trabalhando e valorizando em cada indivíduo, a conexão com sua porção luminosa e criativa. 

Por isso a Alubrat está crescendo a cada ano, e nesse processo, se reorganizando e 
estruturando continuamente, para que cada um que a ela se vincule sinta-se parte de uma 
verdadeira comunidade; sinta-se estimulado a produzir e manifestar o seu melhor dentro de 
sua opção de trabalho e de vida.  

A Alubrat incentiva que seus associados participem de novos eventos, palestras e cursos 
exclusivos e inéditos, produzidos pela Associação. Mas não só! São convidados também a 
criar novos projetos e espalhar novas sementes pelo Brasil e fora dele, já que a Alubrat tem 
desenvolvido importantes parcerias com associações de Transpessoal renomadas ao redor do 
mundo e a visibilidade de suas ações tem crescido e despertado interesse genuíno. 

 Nós sabemos o porquê: tudo o que fazemos tem o selo de qualidade baseado na experiência 
de 21 anos tecendo a linda trama que liga os corações às mentes, fabricando projetos 
inteligentes e cheios de alma, sempre conectados com um propósito maior de florescer em 
cada um a semente que um dia foi plantada. Por isso temos muita alegria em receber você 
agora.  

Queremos conhecer seus projetos (novas sementes) e juntos vamos ajudar você a transformá-
los em um lindo jardim florido, inserindo seu trabalho em nossa grande rede transpessoal! 
Fique conosco! Participe, mande suas sugestões, ideias e projetos. Vamos crescer juntos. 
 
Um 
Abraço! 
Equipe Alubrat 
 


