
CORPO SONORO
CURSO TERAPÊUTICO

Sandra Sofiati: Psicoterapeuta corporal, analista bioenergética, 

terapeuta de voz, facilitadora de Pathwork e de Constelações 

Familiar. Leva grupos ao México na Viagem Cultural e Terapêutica 

México Sagrado em Días de Muertos (finados).

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
ANELISE NANNETTI

(31) 99130-5128
anelisenannetti@gmail.com
www.sandrasofiati.com.br

Trabalho terapêutico e pedagógico em que são 

transmitidos recursos técnicos para profissionais da área 

da Saúde, Educação e Cultura, que desejam introduzir 

recursos corporais e sonoros em seu trabalho. Também é 

indicado àqueles que buscam recursos para seu processo 

de autodesenvolvimento.

O uso terapêutico do som, da voz e da música, constitui hoje 

o que podemos chamar a Medicina do Som. Usado em rituais 

de cura em todos os povos antigos, o som pode restaurar a 

saúde no nível fisiológico, desbloquear a bioenergia no corpo, 

promover a circulação de sentimentos e acessar aspectos 

profundos de nosso inconsciente. A voz liberta e possibilita 

afirmar com assertividade nossa verdade no mundo. A 

expressão musical abre a criatividade e a experiência de 

estados de consciência unificada. A vibração sonora produz 

desbloqueio da energia vital e promove seu fluxo onde ela 

deixou de pulsar.

A metodologia do Corpo Sonoro foi desenvolvida por 

Sandra Sofiati ao longo de 42 anos de experiência clínica. 

Apoia-se nos princípios da psicoterapia corporal fundada 

por W. Reich e na Bioenergética de Alexander Lowen), na 

Escola do Desvendar da Voz (Alemanha), e na Música 

Tradicional dos Povos Antigos.

A programação inclui abertura auditiva, liberação e 

revelação da voz, desbloqueio do corpo como caixa de 

ressonância, vibração através de sons que curam, 

consciência e desbloqueio corporal, construção do canal 

energético de circulação do som e trabalho 

bioenergético. Por meio da música, ritmos, percussão 

vocal, tambores e maracás, limpeza energética e 

massagem, musicalização em grupo como rito e ato 

social, meditação sonora, entre outras atividades, está 

formatado o método Corpo Sonoro.

A capacitação é formada por 5 módulos, trabalhados aos sábados, de 10h às 19h.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

PRINC ÍPIOS DA TERAPIA CORPORAL E SONORA 23 de março

DESBLOQUEIO DE PELVIS – TEMPLO DA POTÊNCIA 27 de abril

DESBLOQUEIO DE PELVIS – TEMPLO DA POTÊNCIA 25 de maio

DESBLOQUEIO DE CABEÇA– TEMPLO DA SABEDORIA 17 de junho

RECAPITULAÇÃO, SUPERVISÃO E S ÍNTESE 27 de julho

INVESTIMENTO: 

Valor 2.000 reais, que pode ser parcelado em 5x de 400 reais. Pagamento à vista com 10% de desconto. 1.800,00

OBSERVAÇÃO: 

Os módulos são aos sábados, 1 vez por mês, das 10:00h às 19:00h, em Belo Horizonte.

A capacitação é formada por 5 módulos, trabalhados aos sábados, de 10h às 19h.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

PRINC ÍPIOS DA TERAPIA CORPORAL E SONORA 23 de março

DESBLOQUEIO DE PELVIS – TEMPLO DA POTÊNCIA 27 de abril

DESBLOQUEIO DE TÓRAX – TEMPLO DO AMOR 25 de maio

DESBLOQUEIO DE CABEÇA– TEMPLO DA SABEDORIA 29 de junho

RECAPITULAÇÃO, SUPERVISÃO E S ÍNTESE 27 de julho


