Formação em Terapia para Bebés
2014-2016
Formador e Formação
Karlton Terry, especialista na assistência aos bebés para a superação
dos seus traumas pré- e perinatais oferece, através do Instituto para a
Educação Pré- e Perinatal, uma Formação em Terapia para
Bebés. Terry é um dos poucos professores certificados pelo Dr. William Emerson, pioneiro desde 1974 no desenvolvimento dos métodos
terapêuticos pré- e perinatais para bebés e crianças. Investigação mostra que os traumas pré- e perinatais resultam em bloqueios no desenvolvimento dos bebés, e que a Terapia para Bebés ajuda na libertação dos sintomas associados e
na manifestação do potencial inato.
A formação consiste em 6 módulos de quatro dias, distribuídos semestralmente ao longo de
3 anos.
As datas serão: 27-30 de Março e 1-4 de Novembro de 2014; 1-4 de Maio e 14-17 de Novembro
de 2015; 16-19 de Abril e Outono de 2016.
2014

2015

2016

27>30 Março
Estabelecimento do Campo Relacional |Desenvolvimento de Rapport com os Pais e Rastreio Indireto do Bebé
1>4 Novembro
Estabelecimento do Campo Relacional |Limiar da Permissão, Conflitos de Lealdade, Intuição

1>4 Maio
Rastreio de Sinais Perinatais |
Sinais Craneanos e Faciais, Sinais
Corporais
14>17 Novembro
Rastreio de Sinais Perinatais |
Vida Umbilical – A História
Memorável, Sinais de Memórias
Pré-natais

16>19 Abril
Contacto e Terapia com o Bebé |
Não é necessário Tocar: Palpação,
Activação e Libertação
Outono
Mudança dos Padrões Familiares|
A Transferência do Campo Relacional

Cada módulo consiste em apresentações teóricas, exercícios interativos e 1 até 2 demonstrações
do trabalho com bebés e suas famílias. Estas sessões são filmadas e revistas. A linguagem corporal dos bebés é analisada e as técnicas de tratamento são cuidadosamente definidas e descritas.
Todas as aulas serão facilitadas em Inglês e terão tradução simultânea para Português.
O Manual da Formação em Terapia para Bebés será em Português.
Serão disponibilizados DVD´s dos módulos não assistidas, assim como uma sessão de Supervisão com o Karlton Terry, pelo que todos poderão manter-se a par do lecionado.
Embora esta formação esteja aberta a todos os interessados, é especialmente destinada a todos
aqueles que trabalham com bebés (terapeutas de bebés, profissionais de terapia sacro-craniana,
psicólogos infantis, pediatras, parteiras e especialistas em cuidados ao bebé), assim como quaisquer psicoterapeutas que têm experiência em trabalhar com adultos, particularmente em técnicas catárticas, e que gostariam de incluir o trabalho com bebés.
É fortemente recomendado apenas dar início à aplicação das técnicas desenvolvidas com
bebés e suas famílias, após a conclusão da formação. Contudo, caso se considere preparado para
incorporar as aprendizagens na sua prática profissional corrente, existe a possibilidade da
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supervisão com Karlton Terry, externa à formação.
No final da presente formação, caso seja concluída com sucesso, receberá um Certificado da
Conclusão da Formação em Terapia para Bebés. Karlton Terry oferece a possibilidade de
ter Supervisão de Grupo: um grupo de 4/5 pessoas encontra-se virtualmente uma vez por
mês/de dois em dois meses e um caso é apresentado e profundamente discutido.
Caso esteja interessado em obter a certificação pelo IPPE, não essencial para o desempenho
destas funções em Portugal, existem requisitos complementares à conclusão dos três anos de
Formação em Terapia para Bebés: concluir o “Módulo de Introdução à Formação Base” assim
como a “Formação Base”, ministrados pelo IPPE (www.ippe.info/courses), que enfocam o processo terapêutico dos traumas pré- e perinatais do próprio formando, estar sob supervisão por
um dos formadores do IPPE por um período mínimo de dois anos, e ser qualificado pela equipa
do IPPE.
Local & Horário
A formação será no espaço Nascceres.i: Rua Policarpo Anjos, nº 73, 2º C, 1495-744, CruzQuebrada, entre às 9:30h e às 17:30h, com um intervalo de 2 horas para almoço.
Valor
O valor será de 400€ (excl. IVA de 23%) por cada módulo de formação de 4 dias. No caso do
pagamento do primeiro módulo ser efetuado até 2 meses antes do início da formação, será oferecido um desconto de 10%.
O pagamento do valor total da formação aquando da inscrição beneficia de um desconto de 10%,
e 20% se este pagamento for efetuado até 2 meses antes do início da formação.
Valor sem/com IVA
(23%)

Até 27 de Janeiro de
2014

Entre 28 de Janeiro e
27 de Março de 2014

Pagamento por mód.

Opção 1
360€ excl./442€ incl.
(desconto 10%)

Opção 3
400€ excl./492€ incl.

Pagamento por inteiro

Opção 2
1920€ excl./2361€ incl.
(desconto 20%)

Opção 4
2160€ excl./2656€ incl.
(desconto 10%)

Café, chá e água, assim como o manual da formação estão incluídos neste valor. Sessões de
supervisão individuais/de grupo com Karlton Terry não estão incluídas.
Existem alguns restaurantes (também vegetarianos) nas imediações; inclusive a praia é acessível
a pé. Existe um micro-ondas disponível para aquecer refeições trazidas de casa.
Inscrição
Para formalizar a sua inscrição, por favor envie um email para info@almasoma.pt com o seu
nome e a sua experiência formativa e/ou profissional. Receberá depois uma confirmação com
detalhes sobre a inscrição, o pagamento e o programa detalhado dos 6 módulos.
Em caso de desistência até dia 27 de Fevereiro de 2014 será devolvido o valor total. Após aquela data haverá reembolso de 75% do valor do 1º módulo e o valor total dos outros módulos no
caso de pagamento por inteiro. Casos excecionais serão considerados individualmente.
No caso de faltar um ou mais dias, inclusive módulos inteiros da formação, o valor desses dias
não será reembolsado; no caso de faltar um módulo, receberá DVD‟s deste módulo, assim
como uma sessão de supervisão com Karlton Terry.
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No caso de não ser reunido o número mínimo de participantes, a formação será reagendada,
devolvendo-se, na totalidade, o valor da inscrição.
Preparação
Há alguns artigos (traduzido em Português) sobre A Terapia para Bebés no nosso blog:
http://convidanascer.wordpress.com/links/
Também há alguns revistas que publicaram sobre o trabalho do Karlton Terry:
http://convidanascer.wordpress.com/imprensa/
Existe uma impressão de 1,5 min. da primeira Conferência e “Baby Clinic” do Abril 2013 no nosso facebook: https://www.facebook.com/photo.php?v=1375136149371648

Transporte, Estacionamento, Restauração & Alojamento
Nascceres.i: Rua Policarpo Anjos, nº 73, 2º C, 1495-744, Cruz-Quebrada, www.nascceresi.blogspot.pt

Transporte
Transporte Particular:
A5, saída ESTÁDIO (NACIONAL) e seguir em direção a DAFUNDO.
MARGINAL, saída ESTÁDIO JAMOR e seguir em direção a DAFUNDO.
Transportes Públicos:
Vimeca/Lisboa Transportes: Autocarro nº1, nº6, nº102, www.vimeca.pt
Carris: Autocarro nº 76, www.carris.pt
CP – Caminhos de Ferro Portugueses: Estação da Cruz Quebrada (Linha de Cascais), www.cp.pt.
Sair na estação da Cruz Quebrada e seguir na direcção da Ponte Ferroviária Pedonal; atravessar
pequeno túnel, virando à direita para a R. Policarpo Anjos.
Estacionamento
Parque de estacionamento do Jamor.
Estacionamento exterior SIMECQ e rua Policarpo Anjos.
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Restauração
Restaurante ‘O Caçador’- : 214196309
R. Bento de Jesus Caraça, nº10A – 1495 Cruz-Quebrada-Dafundo.
Restaurante ‘Novo Altair’- : 214196251
R. Sacadura Cabral, nº54 –1495 Cruz-Quebrada-Dafundo.
Restaurante ‘Brisa do Mar’ – : 214117208
R. Direita do Dafundo, nº8 – 1495 Cruz-Quebrada-Dafundo.
Restaurante ‘Canoagem’ – : 910399591
Estádio Jamor – 1495 Cruz-Quebrada-Dafundo.
Restaurante ‘Nova Marginal’ – : 214198205
R. Sacadura Cabral, nº76 - 1495 Cruz-Quebrada-Dafundo.
Alojamento
Hotel ‘Solplay’- : 210066000
R. Manuel da Silva Gaio, nº2 – 2795-132- Linda-a-Velha. www.solplay.pt
Altis Belém Hotel e Spa
Doca do Bom Sucesso , 1400-038 Lisboa. www.altishotels.com/PT/HotelAltisBelem/
Hotel Jerónimos
Rua dos Jerónimos, n. 8. 1400-211 Lisboa, www.jeronimos8.com
Hotel Ibis Lisboa Alfragide
Alto da Cabreira, Estrada da Circunvalação. 2610-041AMADORA. www.ibis.com/pt/hotel-5270ibis-lisboa-alfragide/index.shtml
Hotel Solar Palmeiras
Avenida Marginal - Curva dos Pinheiros. 2780-749 Paço D‟Arcos. www.solarpalmeiras.com

Comissão organizadora
A Formação em Terapia para Bebés resulta de uma parceria entre AlmaSoma e ConVidaNascer.
A AlmaSoma. Instituto de Transpessoal é um projeto iniciado em 2006 que resulta da
sinergia de Mário Resende e Ilja van de Griend, e dos seus percursos académicos, profissionais e
de desenvolvimento integral. Visa promover a Terapia e a Formação na área da Psicologia e da
Psicoterapia Transpessoal, nomeadamente a que recorre a Estados Modificados de Consciência,
procurando contribuir para a integração do mistério da Alma na vida do Soma através da psicoterapia.
ConVidaNascer tem por missão sensibilizar e promover a reflexão acerca da importância da
Vida Pré-Natal, do Nascimento e dos Primeiros Anos de Vida no desenvolvimento saudável do
Ser Humano. Assim, procuramos facilitar a aquisição de competências, possibilitando um acolhimento harmonioso do bebé através de uma parentalidade mais consciente. Por outro lado,
pretendemos oferecer meios para superar situações difíceis e/ou traumáticas, promovendo a
melhor expressão do potencial inato do indivíduo. Convidamos, então, Pais, Formadores,
Terapeutas e outros Profissionais desta área, a “crescer” nos seus papéis, na capacidade empática e na expressão amorosa, fazendo nascer novos padrões relacionais e de vida.
ConVidaNascer é composto por:
Alexandra Duque
«No meu percurso como psicóloga clínica tenho vindo a encontrar uma
grande variedade de pessoas com níveis de sofrimento tão profundo que,
muitas vezes, a realidade vivenciada no passado recente não parece conseguir justificar. Muitas vezes trata-se de um sofrimento quase que existencial ou de uma profunda insegurança ou sensação de não estar em
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casa, como se um profundo trauma tivesse ocorrido antes de uma presença racional consciente.
Neste sentido, como psicóloga clínica, terapeuta transpessoal e investigadora, foi-me sendo possível verificar a importância, relevância e eficácia de múltiplas abordagens psicoterapêuticas no
adulto e na criança, acreditando porém que, se nos fosse possível uma intervenção mais precoce,
os resultados terapêuticos seriam muito mais eficazes e duradouros… a intervenção com o bebé
é então, para mim, essa abordagem.»
Cibele Saque Pereira
Formação artística em Pintura, Estética, História da Arte e pedagogias
pela arte. Licenciatura Educação Visual. Pedagogia Waldorf. Complementos de formação em Psicopedagogia Perceptiva, estudos Junguianos,
paramanadolas e Formanda TRDI - Transpessoal-Regressão e Desenvolvimento Integral / Psicoterapia Transpessoal - AlmaSoma. Desenvolve
'nascceres.i' com a promoção de uma atitude positiva, consciente e sensível
relativamente ao desenvolvimento humano e à relação ecológica.
«O sentido maior para este percurso é o de „preparar o caminho‟ e convidar a uma „atenção inclusiva‟ e co-criadora, através da abertura a interações de grande sentido e
valor, da participação na sabedoria inerente ao desenvolvimento „in útero‟, em saudação do ser,
do nascer e do renascer. Creio que o trabalho de Karlton Terry, dedicado ao potencial de despertar atenção a campos de empatia profunda, escuta e intercomunicação com os bebés, elogia e
cultiva uma humanidade que aspiramos caminhar também na sua dimensão de consciência
ecológica. Os Contributos que elevam os níveis de conexão, a saúde emocional, o bem estar que
esse contato inspira, e a via de uma humanidade preservada, serão bênçãos que desejamos dedicar aos bebés.»
Ilja van de Griend
Terapeuta Transpessoal, Coach, e Healer Profissional, co-fundadora da
AlmaSoma, Diretora e Formadora da Formação em TranspessoalRegressão e Desenvolvimento Integral (TRDI).
«A minha experiência profissional e pessoal com a terapia regressiva mostrou-me algo importante: os bebés realmente recordam as suas experiências pré-natal e de nascimento, e os bebés realmente sofrem quando estas
experiências são traumáticas. E, se forem deixadas por tratar, estas experiências tendem a cristalizar-se em padrões disfuncionais aos níveis comportamental, emocional e cognitivo. Sinto-me muito grata por existirem pioneiros como Karlton
Terry, que, inspirados pelo seu amor pela vida e pela sua preocupação para com o futuro da
humanidade, devotaram-se ao desenvolvimento desta área da Terapia para Bebés. Porque, como
os resultados mostram, é possível tratar bebés, e isto não só resolve quaisquer questões antes
que sejam cristalizadas, como também permite a manifestação do potencial destes bebés que,
para muitos de nós, permanece enterrado sob as nossas dores, aguardando ser descoberto
algum dia. Que melhor dádiva podemos dar às nossas crianças, do que ajudá-las a entrar na
vida, tão cedo quanto possível? Que melhor legado podemos deixar ao nosso planeta?»
Joana Carvalho
Aos 19 anos iniciou, a prática de Yoga com a Mestra Maria Emilia da Costa
e através desta prática começou a experienciar a importância do trabalho
com a Presença Integral e a querer conhecer diversas abordagens psicocorporais. É instrutora de Yoga e de Meditação e terapeuta de Massagem
Tradicional Tailandesa e de Indian Head Massage. Foi aluna da formação
de Terapia Regressiva e Desenvolvimento Integral e é assistente e supervisora na edição actual. Presentemente também faz parte da equipa de PsychoEnergetics Training (www.psentraining.com), que integrou após ter
completado os 4 anos desta formação que tem por base o trabalho com a Presença Integral.
«No meu percurso de vida a nível pessoal, académico e profissional tenho tido contacto com
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diversas experiencias humanas de dor, sofrimento, perca e desespero, ao mesmo tempo tenho
também sentido a capacidade que todo o ser humano tem, por vezes através dessas mesmas
experiencias, de estar em Amor e sentir profundamente sentimentos de conexão com o que para
ele é o Divino. As minhas vivências a nível pessoal e profissional levam-me a acreditar que
quando nascemos estamos imensamente conectados com esse Divino e que essa ligação nos faz
estar plenamente presentes vivenciando e materializando o nosso potencial interno. Nesse estado de presença plena oferecemos ao mundo o nosso propósito de vida.
Tendo conhecido Karlton Terry e a equipa de ConVidaNascer e a sua forma de trabalhar com
bebés e as suas famílias, sinto um profundo desejo de colaborar para ajudarmos os “nossos”
bebés a poderem desde que nascem neste mundo, manifestar de forma ampla esse potencial e
manterem vivo esse estado de presença e conexão com o Divino ao longo da sua vida.»
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