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PSICOTERAPIA 

(presencial e online)

CORPO SONORO

Terapia Corporal através do Som, da Voz e da Música

PATHWORK

Um Caminho de Autotransmutação
Grupo de Estudo e Psicoterapia

CONSTELAÇÃO FAMILIAR

Terapia Familiar Sistêmica

MÉXICO SAGRADO

Viagem ao México em finados e Grupo de 
Estudos Online sobre México 

RETIROS NA MATA ATLÂNTICA

Imersões na natureza

Os atendimentos em psicoterapia individual são personalizados, 

únicos e exclusivos. Um amplo espectro de procedimentos 

fundamentados em vários referenciais teóricos é aplicado em cada 

encontro: Psicanálise, Psicoterapia Corporal, Bioenergética, 

Constelações Familiares, Musicoterapia e , Xamanismo. As sessões 

acontecem durante toda a semana, em diferentes períodos e 

horários a combinar, inclusive aos domingos.

Método de terapia corporal apoiado no poder curativo do som, da voz 

e da música.   Promove consciência e transformação de si , reduz o 

stress, desbloqueia a comunicação e estimula a criatividade. 

Acontece em diferentes modalidades: sessões individuais, grupos de 

exercícios semanais e capacitação.

Baseado nos livros de Eva Pierrakos, este grupo pretende ser 

sondagem psicológica e caminho espiritual, estudo e psicoterapia ao 

mesmo tempo. A partir da ativação do lado luminoso em nós,  propõe 

estrutura teórica e método para acessarmos e transmutarmos 

nossas sombras e  máscaras, e método, para dissolvermos nossas 

negatividades e bloqueios. O trabalho acontece em contexto de 

grupos de encontro e apoio. 

Problemas físicos e emocionais podem ter origem em situações 

familiares das quais não temos consciência. Este trabalho visa 

detectar e desbloquear, no sistema familiar, os emaranhamentos que 

impedem que as ordens do amor sejam respeitadas, restabelecendo 

formas de funcionamento mais harmônicas. As sessões acontecem 

todos os meses, no primeiro domingo de cada mês.

Cercados de forças da natureza, dentro da Mata Atlântica, longe da 

correria do dia a dia, em um ambiente acolhedor e propício ao 

recolhimento, fazemos mergulhos em nós mesmos com o objetivo de 

restabelecer  correntes de energia vital, através de terapias 

corporais, Detox, descanso, caminhadas em trilhas, e banhos em 

cachoeiras e lagos. Acontecem normalmente durante todo o ano em 

épocas de feriado. 

A Viagem Cultural e Terapêutica ao México em Días de Muertos , 

acontece todos os anos. Levamos grupos de brasileiros ao México em 

finados para reverenciarmos e  construírmos altares para nossos mortos, 

na principal festa mexicana, reconhecida pela UNESCO, Patrimônio 

Histórico da Humanidade. Somos guiados por xamãs mexicanos para 

lugares sagrados, e com eles vivenciamos cerimônias próprias desta 

tradição.

O Grupo de Estudos Online sobre Filosofia e Práticas do México Antigo,

baseia-se na obra de Carlos Castañeda e outros toltecas 

contemporâneos, e tem como objetivo abrir novas possibilidades de 

olhar o mundo, abrindo percepção, e desconstruindo maneiras 

condicionadas de ser e de agir. Trilharemos os caminhos de um guerreiro 

desta tradição. 
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www.sandrasofiati.com.br
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