
  

 

Bem vindo ao nosso 

Boletim ALUBRAT Nº 13 – VERÃO 2015 

Atualize o seu cadastro conosco para receber nossos próximos boletins 

em cada estação do ano. 

Seja mais um Associado da ALUBRAT!  

  

 Palavras da Presidente da ALUBRAT 
 

PARTICIPE DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL TRANSPESSOAL – FLORESCER DA CONSCIÊNCIA! 
 
Um espetacular encontro de saberes, artes e tradições, na belíssima cidade de Salvador, o qual 
acontecerá no mês de setembro, nos dias 4, 5, 6, e 7, tradicionais datas da realização de nossos eventos 
no Brasil. 
 
Juntas as maiores associações internacionais se unem a ALUBRAT, tais como: 

 ITA (International Transpersonal Association) 

 EUROTAS (European Transpersonal Association) 

 ATP (Association For Transpersonal Psychology) 

 ATI (Asociación Transpersonal Iberoamericana) 

 ALUBRAT Portugal, entre outras. 
 
Um Colóquio Científico Internacional, no dia 04 de setembro, que será oferecido a todos os congressistas. 
Sem dúvida, é o momento do Florescer da Transpessoal no Brasil. É o momento de rendermos graça e 
desfrutarmos a excelência deste movimento que convoca a espiritualidade na qualidade de vida e bem 
estar social. Ampliá-lo e se fortalecer cada vez mais com excelência, nas distintas áreas de atuação e na 
própria vida cotidiana. 
 
Em tempo algum da história que se tem registrada a barbárie tem assumido graus de tanta 
perversidade, atingindo um número tão grande de pessoas dizimadas diariamente, como no século XX e 
no início deste século XXI. Todos estes “feitos” alicerçados pelos avanços e inovações tecnológicas, que 
ainda permitem ao mundo todo assistir em tempo real, em cores e ao vivo tais acontecimentos. 
 
Ao mesmo tempo, um número inimaginável de seres humanos, de forma anônima ou não, na vida 
cotidiana, na ciência e tecnologia, vem trazendo contributos maravilhosos e um brado incessante: é 
preciso mudar!  Mais do que nunca é preciso se lembrar quem  somos nós, o nosso melhor, para que ele 
possa crescer, ser alimentado. O que a Psicologia tem a nos revelar sobre isto? 
 
Abraham H. Maslow em 1954 nos trouxe em seu livro Motivation and Personality um capítulo sobre o 
que denominou de psicologia positiva, no qual mostrava a necessidade de uma psicologia que 
focalizasse também a dimensão saudável do ser humano e não só sua patologia. Em 1968, como 
presidente da APA (Americam Psychology Association) oficializou a Psicologia Transpessoal evidenciando 
esta dimensão positiva e transcendente do ser humano para uma vida saudável. 
 
Sobre a transcendência Maslow considerava que desta advém os valores positivos, a espiritualidade; 
porém que em nossa espécie ainda era muito tênue, precisava ser estimulada para que tivéssemos seres 
humanos melhores, e uma melhor sociedade. A Psicologia Transpessoal nos traz uma base 
epistemológica da espiritualidade na prática clínica, na educação e organizações, a qual sem dúvida 
alguma pode contribuir para despertar este ser humano e sociedade melhor. 
 
Neste sentido queremos ressaltar a importância do Brasil no cenário Transpessoal. Temos como 
referência dois grandes marcos históricos: o primeiro deles em 1978, o Congresso Internacional de 
Transpessoal organizado  por Leo Matos e Pierre Weil em Belo Horizonte, momento no qual acontece  a 
inserção da transpessoal na Universidade Federal de Minas Gerais, descortinando a espiritualidade  na 
psique dentro da academia. Neste evento muita beleza, poesia e ciência. Ronald Lang evidenciou o 
espaço entre dois pensamentos, como aquele que traz a canção da vida de cada indivíduo, tal como a 
melodia que surge dos espaços entre as notas musicais. É a presença, é o momento, é a unidade. 
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Há o início de uma vasta coleção de obras Transpessoais, de autores diversos, em especial de Pierre Weil, 
brindando-nos desde então com quase 50 títulos, ao longo de sua vida. Sementes foram lançadas, 
germinaram e começaram a crescer. Podemos afirmar que este encontro deu origem à concepção da 
ALUBRAT. 
 
O segundo grande marco em 1997 com a ALUBRAT (Associação Luso Brasileira de Transpessoal), 
fundada por Mario Simões, Pierre Weil e Vera Saldanha, tendo como co-fundadores alunos  do curso de 
Formação Transpessoal, em  vários estados do Brasil, e a   UNIPAZ (Universidade da Paz), unidas 
promovem um Congresso Internacional, com a presença de duas mil pessoas na estância de Águas de 
Lindóia. Vinte e dois países se fizeram presentes, representantes internacionais, entre eles Stanley 
Krippner, Amit Goswami, Stanislav Grof, Lama Michael, e também representantes de Tradições Cristã, 
Hindu, do Espiritismo como Marlene Nobre e Nilton Bonder da Bhrama Kumaris. Todos se congregando e 
sendo homenageados em um grande festival de arte, ciência, filosofia e tradições. Sucesso total! 
 
A partir de então raízes transpessoais se ampliam por todo Brasil. Agora árvores crescidas, se 
fortalecendo nos quatro cantos do Brasil e no exterior. Estamos agora no ano de 2015 e um novo grande 
marco se desponta. Com certeza você é também um dos protagonistas desta história, seja em suas 
raízes, no seu desenvolvimento e ampliação, ou neste Florescer da Consciência pleno de possibilidades, 
que promove uma ciência ética, uma humanidade mais lúcida, saudável e feliz, sem desconsiderar o lado 
sombrio da nossa humanidade. 
 
Participe deste encontro de todos nós. Venha se nutrir e compor este  belo  jardim transpessoal, com sua 
presença. Sua ação no mundo faz toda diferença! Juntos somos mais! 
 
Confira mais notícias em nosso boletim e site – www.alubrat.org.br, nossa programação e os valores 
promocionais de lançamento do congresso – www.alubrateventos.com  
 
Sejam muito bem vindos! 
 

Com carinho, 
Vera Saldanha 

 
ACONTECERÁ: 
 
IX CONGRESSO INTERNACIONAL TRANSPESSOAL – FLORESCER DA CONSCIÊNCIA: 
Despertando o Coração Espiritual na Ciência, Filosofia, Arte e Tradição Dias 4, 5, 6, e 7 
em Salvador – Bahia. Acesse o site para conferir os detalhes deste grande encontro e participe: 
www.alubrateventos.com 
 
Seminários Estaduais Psicologia, Laicidade e as Relações com Religião e 
Espiritualidade O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo está organizando 4 
seminários com objetivo de aprofundar as discussões sobre a interface entre: psicologia, 
religião e espiritualidade. Sempre de sextas das 8h às 18h. Uma maravilhosa iniciativa do CRP 
com o apoio de várias associações, entre elas a ALUBRAT. Saiba mais: 
www.crpsp.org.br/EventosDiverpsi/  
 

Novas turmas de Pós-graduação em Psicologia Transpessoal - São Paulo e Brasília – 
2015. A ALUBRAT Brasil lança para 2015 novas turmas de pós-graduação em Psicologia Transpessoal 

nas cidades de São Paulo e Brasília. Mais informações: Manoel Simão saopaulo@alubrat.org.br e Naira 
Tatsu naira@gmail.com. 
 

São Paulo - Formação de Coaching Integrativo Facilitadora: Rebeca Toyama. A formação 

certificada pela ALUBRAT tem duração de 60 horas, distribuídas em 12 módulos semanais sendo que cada um 
deles terá 4 horas, complementados com  10 horas de estágio supervisionado e 2 horas de atividades 
complementares. Sempre aos sábados das 8h às 12h.  Próxima turma terá início em 11 abril. Informações e 
inscrições no site www.academiacoachingintegrativo.com  ou com Léia Carvalho (11) 2500-5873 / 99247-
7824  
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São Paulo - Grupo de Estudo teórico vivencial em Psicologia Transpessoal - 
abordagem integrativa (GEPT). Facilitadora: Maria Cristina M. de Barros. Doze encontros 

quinzenais de segundas-feiras das 19h-20h30s. Início dia 16 de março. Mais informações: 
mcrisdebarros@terra.com.br /mcrisdebarros2014@gmail.com 

São Paulo - Formação em Mandala: um recurso terapêutico para o cuidado integral. 
Facilitadora: Myrian Romero. Curso em 6 módulos cuja proposta é trazer um aprofundamento 
teórico/vivencial do universo da mandala e suas aplicações em diversas áreas. Início dia 21 de março. 
Mais informações: cripsouza@hotmail.com  

Campinas - Curso de Orientação Vocacional Facilitadora Beatriz Matos. A formação acontece 

em 3 módulos, de sexta e sábado. Início 8 e 9 de maio. Proposta teórico/vivencial que capacita o 
profissional a se iniciar na prática da Orientação Vocacional dentro da perspectiva da Psicologia 
Transpessoal. Mais informações: cursos.alubrat@gmail.com 

 
Campinas - Formação em Psicoterapia Corporal Integrativa Facilitadora: Frieda Sousa. 

Curso teórico e prático vivenciado em 6 módulos que possibilitam ao aluno seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Início dia 17 de abril. Mais Informações: cursos.alubrat@gmail.com 
 

CONTINUA ACONTECENDO: 
 

 Pós-graduação:  
 
ALUBRAT Campinas – Apresentação da Obra Prima da V Turma de Pós-graduação em 
Psicologia Transpessoal Coordenadora: Arlete Silvá Àcciari - campinas@alubrat.org.br.  Dias 06 e 

07 de março teremos mais um Simpósio Científico e apresentação de Obra Prima da ALUBRAT com 
lindos e transformadores trabalhos. Parabéns a todos pelo empenho e dedicação! 

ALUBRAT Porto Alegre - IV Turma de Pós-graduação em Psicologia Transpessoal 
Coordenação: Iara Remião - transpessoalpoa@gmail.com. 

 Especialização: 

ALUBRAT Campinas – VI Turma de Especialização em Psicologia Transpessoal 
Coordenadora: Arlete Silvá Àcciari - campinas@alubrat.org.br. 

ALUBRAT São Paulo – I Turma de Especialização em Psicoterapia Transpessoal 
Coordenador: Manoel J. P. Simão. Saiba mais! 

 Extensão: 

ALUBRAT Campinas - Grupo de Estudos do CIT (Colégio Internacional dos Terapeutas) 
Coordenação: Marly Henriquez Adaime. Encontros são mensais na última terça-feira de cada mês. Para 
saber sobre o CIT clique aqui. 
 
ALUBRAT Campinas - Roda da Clara Luz - Meditação e Deeksha - Encontro aberto 
Coordenação: Eloisa Teixeira. Toda terça-feira das 12h às 13h. Para saber mais acesse o site: 
www.onenessuniversity.org 

 

 Voluntariado: 
 
ALUBRAT São Paulo – Projetos de Assistência no PROSER Desde 2010 a ALUBRAT vem 

participando do PROSER (Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade) do Instituto de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas da USP. São projetos da ALUBRAT: Oficina de Mandalas com Adriana Splendore 
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e Marcia Moralez que em 2015 também irão atuar no ambulatório de geriatria e Aconselhamento 
Individual na AIT ambulatorial com Ligia Splendore e Maria Cristina Barros. 
 

 

OUTRAS FORMAÇÕES DE INTERESSE: 

*As formações abaixo acontecem de acordo com o número mínimo de participantes. Se estiver 
interessado, entre em contato com as coordenadorias locais: 

 Campinas (19) 3255-1850 ou cursos.alubrat@gmail.com 

 São Paulo (11)5083-1159 ou saopaulo@alubrat.org.br  

 
São Paulo - Grupo de homens “Guerreiros do Coração” Focalizador: Roberto Costard / 

Facilitador: Luiz Jacques Saldanha – maiores informações : beto_costard@hotmail.com 
 

Campinas - Constelação Familiar com Enfoque Corporal e Transpessoal Facilitadora: 

Frieda Sousa. A Constelação Familiar é um método de trabalho terapêutico grupal ou individual 
desenvolvido por Bert Hellinger que permite perceber e transformar detalhes profundos sobre as 
dinâmicas de relações familiares que geram sintomas em nossas vidas.  

Campinas - Workshop - As Deusas Gregas Facilitador: Alberto Boarini. Encontro vivencial onde 

os participantes conhecerão os arquétipos de cada deusa e suas influências nas histórias das mulheres. 
Saiba mais!    

 

PALAVRAS FINAIS: 
 
A diretoria da ALUBRAT Brasil espera que com este Boletim tenha contribuído mais uma vez para o 
fortalecimento da Psicologia Transpessoal junto os profissionais do ensino, pesquisa e assistência. 

 
Boletim elaborado por Ligia Splendore, psicóloga e membro do Departamento de Comunicação 

da ALUBRAT Brasil – www.ligiasplendore.com  
 
Nosso agradecimento especial. 
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