CURSO “ESTRATÉGIAS
TERAPÊUTICAS PARA
ASDOENÇAS DA ALMA”.

JUSTIFICATIVA
Apesar dos avanços tecnológicos e o aperfeiçoamento dos métodos especializados e modernos
da prática médica tradicional, fica cada vez mais evidente que as propostas terapêuticas são
insuficientes e ainda existem várias lacunas a serem preenchidas e esclarecidas.
Com o movimento reducionista do paradigma cartesiano, desenvolvemos todo um
conhecimento voltado as especialidades, em que o profissional deixa de ter a visão panorâmica
do todo, ficando restrito ao conhecimento limitado. Por sorte, estamos vivendo um momento
muito especial com o aparecimento de um novo paradigma que procura entender de forma
sistêmica o funcionamento holístico e integrativo corpo / mente / espírito.
Sem pensar em uma conotação religiosa, dogmática ou filosófica entenda-se por “Doenças da
Alma” o que resulta em decorrência da dor, sofrimento, outros sinais ou sintomas da alma. Em
outras palavras: algo que tenha ido além do orgânico, psicológico, mental e comportamental.
São quadros patológicos que precisam ser estudados sob uma nova ótica e tratados de
uma maneira mais adequada.

O novo paradigma que tem se mostrado mais adaptado a esta nova realidade utiliza como
fundamentação os conhecimentos das Neurociências, Física Quântica, Teoria dos Sistemas,
Teoria dos Campos Morfogenéticos, Psicologia Transpessoal, dentre outras áreas do saber
de vanguarda.

OBJETIVOS
1)

Estudar a anatomia e a fisiologia humana integrando os sistemas já
conhecidos ao sistema energético, que foi deixado de lado pela ciência
do mundo ocidental, possibilitando assim, um olhar mais abrangente e
integrativo.

2)

Estudar o ambiente que vivemos, sob o paradigma multidimensional,
ou seja, o conhecimento das diferentes dimensões que o nosso corpo
físico e energético se relacionam no espaço / tempo com as influências do
processo informacional das memórias.

3)

Entender o processo de adoecimento e as características das
“doenças da alma”, podendo assim, pensar em diagnóstico adequado a
esta proposta, estratégias de tratamento compatíveis com esta
realidade multidimensional.

4)

Instrumentalizar e capacitar o aluno para utilizar estratégias e
técnicas para o tratamento das patologias vistas por esta perspectiva.
Ênfase nas propostas de autoconhecimento como recurso fundamental.

METODOLOGIA
Aulas expositivas dinâmicas e motivadoras, utilizando um material
didático atualizado com as mais recentes descobertas das neurociências
e da física quântica.
Muitas atividades práticas com demonstrações e dinâmicas em
grupo e em dupla entre os alunos.
Reuniões de feedback depois de todas as atividades práticas,
com objetivo de refletir e discutir. Isso cria um ambiente de
aprendizagem rico pela experiência compartilhada entre os alunos.
Ambiente de estudo virtual, com a disponibilidade do material
didático de apoio nas salas de aula e bibliotecas na nuvem, com acesso
exclusivo aos alunos do curso. E um espaço de fórum aberto ao longo do
mês permitindo ao aluno tirar dúvidas ou compartilhar suas experiências
ao longo do mês entre uma aula e outra. Oportunidade de
atendimentos supervisionados.
Apesar do curso ser para profissionais, ele também pode ser
acompanhado por leigos que tenham interesse de aprimorar
seu conhecimento.

PROGRAMAÇÃO
BASES NEUROBIOLÓGICAS DO SISTEMA ENERGÉTICO E DAS
BIOENERGIAS
Para compreender os distintos mecanismos envolvidos nos processos relativos
aos sistemas energéticos foi estruturado um módulo introdutório que aproxima o
participante dos conceitos básicos necessários para o melhor entendimento do
estudo sistematizado dos elementos da natureza, seus processos, atividades e
consequências que se dá através das Ciências Naturais.
Por outro lado, estamos vivendo um momento de ruptura de paradigmas, na
transição das teorias da física linear para as hipóteses revolucionárias da
física quântica e este módulo pretende aproximar o participante a estes novos
conceitos.
Introdução às ciências
Um novo paradigma
naturais
Mecânica Clássica
Energia
Mecânica Quântica
Matéria
Teoria de Cordas
Átomos
Universo X Multiverso
Partículas subatômicas
Antimatéria
Ectoplasma

PROGRAMAÇÃO
A MECÂNICA QUÂNTICA E A NATUREZA HUMANA
Para compreender os mecanismos envolvidos nos sistemas energéticos
humanos foi estruturado um módulo que aproxima o participante dos processos
relativos ao conhecimento da mecânica quântica e das neurociências.
Este conhecimento é necessário para o melhor entendimento do estudo
sistematizado da espiritualidade, sob uma ótica não dogmática ou religiosa,
mas sim por meio do conhecimento de ponta, das mais recentes hipótese e
teorias da ciência contemporânea.
O Universo Multidimensional
Religião x Ciência;
O sistema energético
do corpo humano
O estudo histológico
do sistema energético
Plexos nervosos
Sistema nervoso autônomo
Sistema glandular

PROGRAMAÇÃO
Anatomia do sistema energético
Plano astral
Plano mental
Camadas de campos sutis ou dimensionais
Chakras
O sistema nervoso energético transdutor
Glândula pineal
Cristais de apatita
Microtúbulos X Teoria de cordas;
Cronobiologia
Embriologia do espírito
Evolução X Adaptação
Conscienciologia
Os veículos da consciência
O modelo de comunicação na
multidimensionalidade

Dinâmica energética
Processo de desdobramento
Aspectos fisiológicos da projeção
Estados alterados de consciência
Neurobiologia dos Estados Alterados
de Consciência
Modelos de Comunicação
O estado hipnótico
O estado meditativo
Terapias energéticas
Mecanismos da intuição e da
criatividade
A Doença Psicossomática e a
Psicipatologia sob a ótica da
multimensionalidade

ESTRATÉGIAS E
TÉCNICAS DO CURSO
Fundamentado nesta sólida base científica do conteúdo teórico, justamente para que
o assunto não seja banalizado.
Tratam -se de propostas terapêuticas que não devem ser ser confundidas como
algo místico ou alternativo.
O curso é oferecido para o ensino e treinamento de técnicas e estratégias baseadas em
protocolos que possam ser validados nos critérios da medicina baseada em evidências.
Estes conteúdos são considerados como Procedimentos Integrativos Complementares
(PICs), reconhecidos pela sua eficácia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Abaixo seguem algumas das táticas terapêuticas que serão ensinadas no curso:
•
•
•
•
•
•

Terapia de vidas passadas
Estados alterados de consciência
• Hipnose
• Meditação
Processos regressivos e progressivos
Terapia da linha do tempo
Coaching evolutivo
Constelação Sistêmica adaptada ao modelo Multidimensional

CARGA HORÁRIA E VALORES
O curso "Estratégias Terapêuticas para Doenças da Alma" oferece as seguintes versões com frequência de uma aula a cada 21
dias:
HORÁRIO DAS AULAS:









Carga horária de 48h: (6 módulos de 08 horas, das 10h00 às 18h00. FIM DE SEMANA) 
Carga horária de 48h: (6 módulos de 08 horas, das 14h00 às 22h00 MEIO DA SEMANA)
Carga horária de 18h: (6 módulos de 03 horas, das 19h00 às 22h00 MEIO DA SEMANA) 

As aulas estão estruturadas com atividades práticas, teóricas e vivências. Programadas para as seguintes datas em
diferentes localidades. Verifique qual é a sua preferência de data e local e escolha uma das opções na próxima seção.

CARGA HORÁRIA E VALORES
VALORES:





Versão carga horária de 48h: (6 módulos de 08 horas, das 10h00 às 18h00).
Versão carga horária de 48h: (6 módulos de 08 horas, das 14h00 às 22h00).

10 parcelas de R$ 269,00 (total de R$ 2.690,00)
À vista com desconto por R$ 2.159,00


Versão carga horária de 18h: (6 módulos de 03 horas, das 19h00 às

22h00). 10 parcelas de R$ 150,00 (total de R$ 1.500,00)


À vista com desconto por R$ 1.200,00
*O pagamento do curso "Estratégias Terapêuticas para Doenças da Alma" deverá ser feito no máximo até dois dias antes da primeira
aula. O comprovante de deposito deverá ser enviado por email para o setor comercial do Instituto Bazzi para
comercial1institutobazzi@gmail.com.

FACILITADOR
Dr. Mohamad Bazzi
Neurocientista, pesquisador e estudioso do Comportamento Humano
Especialista em Medicina Comportamental pela Escola Paulista de
Medicina (EPM)/Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Foi coordenador, docente e pesquisador na pós graduação da
Psicobiologia, na Unidade de Medicina Comportamental na
EPM/UNIFESP
Foi pesquisador convidado no Grupo de Dor do departamento de
Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)
Fundador e CEO do Instituto Bazzi – Centro de Estudos do
Desenvolvimento Humano.

