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2 – ALUBRAT E O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 

Congresso Transpessoal Internacional: Florescer da Consciência 

De 04 a 07 de Setembro de 2015 
 

Celeste Carneiro* 

 

 

A Associação Luso-brasileira de Trans-
pessoal – ALUBRAT, criada no final do 
século XX sob a inspiração de Pierre Weil, 
Vera Saldanha e Mário Simões, com a 
intenção de promover o movimento 
Humanista e o Transpessoal, vem, a cada 
ano, se firmando como uma Associação 
pioneira na área de ensino, pesquisa, 
palestras e integração entre a ciência, a arte, 
a filosofia, a espiritualidade, consolidando os 
pilares necessários para o desenvolvimento 
de um ser humano inteiro, saudável, 
integrado com todas as suas dimensões. 

 

Muitos são os pesquisadores nas áreas da 
Ciência, da Educação, das Artes, que têm 
publicados trabalhos, exposto em diversos 
eventos as suas ideias e resultados dos seus 
estudos. 

 

Para apresentar esses “semeadores do 
amanhã”, a ALUBRAT, em parceria com 
outras Associações nacionais e inter-
nacionais, vem promovendo Congressos, no 
Brasil e no exterior, dando oportunidade a 
que todos os interessados nesses temas, se 
aprofundem, troquem experiências, tornem-
se reconhecidos entre os seus pares, 
esclareçam os que estão buscando algo mais 
abrangente no campo do autoconhecimento, 
assim como os que desejam uma nova forma 

de ver e de sentir a Psicologia – palavra que 
vem do grego "psyché" (alma, espírito) e 
"logos" (estudo, razão, compreensão), ou 
seja, "estudo da alma" ou a "compreensão da 
alma".  E essa alma tem ficado escondida 
nos acompanhamentos psicológicos... 

 

Com o zelo necessário para delimitar a 
fronteira do que é Transpessoal e do que não 
é, a equipe responsável por esses Con-
gressos prepara os temas que serão 
abordados e trabalhados nas vivências, a fim 
de que todos sejamos esclarecidos.  

 

Um cuidado necessário, uma vez que a 
Transpessoal oferece técnicas inovadoras, 
com comprovações científicas, mas que, 
como toda inovação, nem sempre é bem 
compreendida e aceita quando surge. 

 

Em 2009 houve um processo ético, 
instaurado pelo Conselho Regional de 
Psicologia de Santa Catarina, contra uma 
psicóloga especialista em Transpessoal, por 
divulgar e dar cursos sobre técnicas que 
divergiam das orientações ensinadas nos 
cursos tradicionais de Psicologia. Em sua 
defesa, o juiz federal Marcelo Krás Borges 
decidiu a favor da ré, esclarecendo: 
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“Com efeito, se toda nova técnica fosse 
proibida pelo Conselho de Regional de 
Psicologia, a psicologia como Ciência 
Humana não poderia mais evoluir e não 
seriam mais encontradas técnicas 
modernas para a solução dos problemas 
humanos, o que seria lamentável, já que 
haveria um regresso aos tempos mais 
obscuros da História da Humanidade, em 
que eram proibidas novas descobertas e 
novas técnicas científicas que não 
estivessem de acordo com o regime 
preestabelecido” (BALIARDO, 2012). 

 

O narrador deste caso, Rafael Baliardo, 
conclui: Para o juiz, houve, sobretudo, 
violação ao artigo 206 e também ao artigo 5º, 
inciso XIII, da Constiuição Federal, que 
dispõem sobre liberdade de profissão e 
ensino.  
 

De acordo com a presidente da ALUBRAT, 
Vera Saldanha, PhD, psicóloga brasileira e 
pioneira em pesquisa e ensino na 
Transpessoal no Brasil desde 1978, Brasil: 
 

A Psicologia Transpessoal é uma 
abordagem da psicologia oficializada por 
Abraham Maslow, Viktor Frankl, Stanislav 
Grof e James Fadiman em 1968 nos EUA 
como um desdobramento do humanismo e 
evolução do pensamento do 
comportamentalismo e psicanálise. 

 

É a escola do pensamento em Psicologia 
que estuda os aspectos transpessoais, 
auto-transcendentes e espirituais da 
experiência humana. Está voltada para a 
expansão do campo de pesquisa 
psicológica a fim de incluir o estudo da 
saúde e do bem-estar psicológico em 
direção à unidade fundamental do ser. Ela 
reconhece o potencial da vivência de uma 
ampla gama de estados de consciência, 
em alguns dos quais a identidade pode 
estender-se para além dos limites usuais 
do ego e da personalidade. 

 

Reconhece o fato de que estamos em 
constante crescimento sendo que esta 
perspectiva auxilia-nos a restituir sentido e 
valor à vida, e ajuda-nos a determinar o 
que somos e o que desejamos. A visão de 
mundo, na transpessoal, é a de um todo 
integrado, em harmonia, onde a cada 
momento são tecidas redes de inter-
relações entre todos os sistemas 
existentes no universo. 

A Psicologia Transpessoal é, portanto 
uma abordagem transdisciplinar que 
estuda o ser humano em sua totalidade, 
abrangendo as contribuições de outros 
enfoques científicos, tais como a: 
medicina, antropologia, sociologia, física, 
química, biologia e metafísica. 

 

Tem como objeto de estudo os estados de 
consciência, a transcendência, a 
espiritualidade, valores  do ser, valores 
positivos, o conceito de ego (e para além 
do ego). Aplica-se a áreas distintas de 
atuação profissional: educação, saúde, 
psicoterapia e aconselhamento, organi-
zações e coaching transpessoal. 

 

De forma coerente com sua visão 
antropológica de um ser bio-psico-socio-
espiritual e cósmico e com sua visão de 
mundo, a Psicologia Transpessoal 
considera a transcendência como inerente 
ao ser humano, caracterizando-se como 
uma dimensão que traz maior 
comprometimento e um sentido mais 
amplo de vida. (ALUBRAT) 

 

Vera Saldanha “sistematizou a Abordagem 
Integrativa Transpessoal (AIT) - uma 
metodologia acadêmica científica validada em 
tese de doutorado na UNICAMP sob o 
título: “Didática Transpessoal: Perspectivas 
Inovadoras para uma Educação Integral” -  a 

partir de sua experiência clinica, da 
integração de suas vivências em workshop e 
terapias e de seu amplo conhecimento dos 
precursores da Psicologia Transpessoal”. 

 

Dentre os eventos promovidos pela 
ALUBRAT, temos os Congressos: 
 

I Congresso Internacional Transpessoal - 1997 

II Congresso Internacional Transpessoal - 1999 

III Congresso Internacional Transpessoal – 2001 

IV Congresso Internacional Transpessoal – 2003  

V Congresso Internacional Transpessoal - 2005 

VI Congresso Internacional Transpessoal – 2008 – 
Évora – Portugal (MITOS E ARQUÉTIPOS: uma 
Visão Transpessoal) 

VII Congresso Internacional Transpessoal – 2010 
– Brasil (FELICIDADE AUTÊNTICA) 

VIII Congresso Internacional Transpessoal 
ALUBRAT – 2012 – Lisboa - Portugal (PER-
CURSOS DA CONSCIÊNCIA - Esperança, 
Transformação e Infinito). 
 

E neste ano, no período de 04 a 07 de 
Setembro de 2015, acontecerá em Salvador – 



19 

 

Vol. 6 - Ano 3 - Nº 6 - Julho / 2015          ISSN 2317-8612                             http://revistatransdisciplinar.com.br/     -    www.artezen.org 

 

Bahia – Brasil, o IX Congresso Internacional 
Transpessoal, trazendo para refletirmos o 
tema: Florescer da Consciência.  A 

presidente da ALUBRAT fala sobre essa 
escolha: 
 

O tema deste Congresso visa reforçar: a 
importância do florescer e despertar do 
coração humano através da conexão com 
a dimensão espiritual que lhe é natural e 
incessantemente presente, sem deixar de 
considerar a sombra e os desafios. 

O despertar do coração espiritual inaugura 
um novo patamar na qualidade das 
relações humanas e das relações entre os 
homens e o planeta. É o florescer de uma 
ética pautada por valores perenes; uma 
ciência transparente e sem fronteiras; 
tecnologias que conectam e aproximam os 
seres; criações artísticas que inspiram, 
desvelando novas ideias e possibilidades; 
tradições e religiões que entrelaçam e 
amparam. O florescer de uma nova 
consciência que pensa, sente, age e flui 
conectada à essência. 

Por isso nosso slogan: O florescer é a 
realização da semente. A Consciência 
desperta é a realização do ser humano 
(ALUBRAT – EVENTOS).  

 

Trazendo como símbolo a flor de lótus 
desabrochada, explica ainda:  

Desde o momento em que a primeira flor 
surgiu sobre a Terra, a delicadeza, a 
beleza e o sublime materializaram-se e a 
flor passou a ser, por assim dizer, uma 
ponte entre o mundo material e o mundo 
essencial, informe e puro. A flor desvela, 
em seu desabrochar, a atitude de entrega 
e doação daquilo que ela é ao mundo. 
Essa atitude é feita na mais plena 
confiança de que ao se abrir, estará 
conectada à luz do Sol . 

Na natureza humana esta perspectiva do 
florescer também é possível quando 
deixamos despertar saberes humanos 
através da espiritualidade (ALUBRAT – 
EVENTOS). 

Pela primeira vez estarão reunidas as mais 
importantes associações de transpessoal: 

 Alubrat Brasil (Associação Luso-
Brasileira de Terapia Transpessoal) 

 Alubrat Portugal 
 ITA (International Transpersonal 

Association) - EUA 
 EUROTAS (European Transpersonal 

Association),  

 ATP (Association for Transpersonal 
Psychology) - EUA 

 ATI (Asociación Transpersonal 
Iberoamericana)  

 ABRAPET (Associação Brasileira de 
pesquisa e ensino Transpessoal)  

 UNIPAZ (Universidade da Paz) - Brasil 
 CIT (Colégio Internacional dos 

Terapeutas) - Brasil 
 DEP - Dinâmica Energética do 

Psiquismo - Brasil 
 Instituto de Gestalt Terapia – Brasil 
 RETRANS (Rede Nordestina de 

Psicologia Transpessoal) - Brasil 

Nesta oportunidade, acontecerá também o IV 
Colóquio Brasileiro de Pesquisas em 
Transpessoalidade – uma iniciativa da 
Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino 
em Psicologia Transpessoal (ABRAPET). 
 
Dentre os participantes do Congresso, 
teremos: 

 Alexander Moreira Almeida (Brasil) 

 Aurino Lima (Brasil) 

 Bernadette Blin (França)  

 Elias Capriles (Venezuela) 

 Frank Echenhoffer (EUA) 

 Glenn Hartelius (EUA) 

 Harris Friedman (EUA) 

 Harry Hunt (EUA) 

 Jeremy Caifang (China) 

 José Clerton de Oliveira Martins (Espanha) 

 Julio Peres (Brasil) 

 Kaká Werá Jacupe (Brasil) 

 Les Lancaster (Reino Unido) 

 Luiz Eduardo Berni (Brasil) 

 Mario Simões (Portugal) 

 Marlos Bezerra (Brasil) 

 Padre Antônio Douglas de Moraes (Brasil) 

 Roberto Crema (Brasil) 

 Roman Gonzalvo (Espanha) 

 Ronilda Ribeiro (Brasil) 

 Rosemarie Anderson (EUA) 

 Stanislav Grof - por videoconferência/by 
Skype  (EUA) 

 Stanley Krippner  (EUA) 

 Steven Schmitz  (EUA) 

 Vera Saldanha (Brasil) 

 Virginia Gawel  (Argentina) 

 Wellington Zangari (Brasil) 

 Zana Marovic  (África do Sul)  
 

Pessoas com currículo brilhante, que muito 
têm a oferecer. Trazê-los é uma honra e um 
esforço muito grande... Para coroar o 



20 

 

Vol. 6 - Ano 3 - Nº 6 - Julho / 2015          ISSN 2317-8612                             http://revistatransdisciplinar.com.br/     -    www.artezen.org 

 

empenho da ALUBRAT, haverá tradução 
simultânea Inglês x Português, facilitando 
assim a perfeita compreensão do que for 
tratado.   
 

 
 
“Além de palestras, teremos vivências com 
palestrantes nacionais e internacionais, 
atividades culturais e artísticas e será um 
grande encontro de seres humanos com um 
propósito de paz e bem, na cidade da alegria, 
em frente ao mar de Salvador!” Diz Camilla 
Garcia, da equipe organizadora deste evento. 
 
Serão tratados temas de muito interesse, 
visando atender a demanda de grande 
número de pessoas que procuram uma 
terapia diferenciada, ou que investigam 
assuntos que a maioria das Universidades 
não tratam. 
 
Eis algumas dessas abordagens: 
 

 Bases para uma Rede Internacional de 
Pesquisa em Psicologia Transpessoal – 
Rosemarie Anderson, PhD (EUA). 

 Pesquisas em Psicoativos: Alteração 
da Consciência e Transformações 
Subjetivas – Harris Friedman, PhD 
(EUA). 

 Paradigmas Qualitativos: Implicações 
da Psicologia Transpessoal no Brasil - 
Aurino Lima, Dr. (Brasil).  

 Pesquisas em espiritualidade: 
implicações para a clínica e o 
entendimento da mente – Alexander 
Moreira Almeida, Dr (Brasil). 

 Coaching Integrativo Transpessoal - 
Rebeca Toyama, Esp (Brasil). 

 Psicologia Cabalística: Respirando a 
partir do coração, e movendo-se com a 
criação – Les Lancaster, PhD (Reino 
Unido). 

 Ética Iorubá nas Religiões Brasileiras 
de Matrizes Africanas: a função 

educacional do Oduduwa Templo dos 
Orixás – Ronilda Ribeiro, Dra (Brasil). 

 Dimensões do Sagrado na 
Psicopatologia: Entre a patologia e a 
Busca do Divino - Débora Cristina 
Diógenes Andrade (Brasil). 

 Mandala: um Caminho de Auto 
Conhecimento – Débora Cristina 
Diógenes Andrade (Brasil). 

 Psicologia Transpessoal e Educação: 
Uma interface para a formação humana 
multidimensional do ser – Djailton 
pereira Cunha (Brasil).  

 Estados modificados de consciência, 
experiência Transpessoal e  uso de 
substâncias psicoativas - Elias Capriles 
(Venezuela). 

 Além da Normose: O Florescimento 
Humano – Roberto Crema (Brasil). 

 Emergência Espiritual, psicoses e 
personalidade: uma investigação 
qualitativa –  Kylie P. Harris PhD (Aus-
trália). 

 O despertar no Chan/Zen Budismo – 
Jeremy Caifang Zhu, PhD (China). 

 Relações não violentas: Amor, cura e 
além – Suneet Varma ( Índia). 

 Contendo a sombra no coração 
espiritual – Bernadette Blin (França). 

 Etapas Evolutivas e Valores: 
Abordagem Integrativa Transpessoal – 
Vera Saldanha, Dra (Brasil). 
 

Sobre a Arteterapia, teremos: 
 

 Usando a arteterapia expressiva e 
desenvolvendo a criatividade com 
pacientes com Doença de Alzheimer – 
Ingrida Idane, PhD ( Estônia).  

 Arteterapia com idosos: criatividade e 

transcendência – Priscila Peixinho 

Fiorindo, Dra (Brasil).  

 Arteterapia com docentes: Promoção 
ao bem-estar e atitude resiliente – 
Vanessa de Cássia Fragoso dos Anjos 
(Brasil).   

 Arteterapia Transpessoal como um 
suporte para a expansão da 
consciência – Maria Celeste Carneiro 
dos Santos (Brasil).  

 A Inserção dos Recursos da 

Arteterapia, da Música, da Espiri- 

tualidade    no     Contexto      Psicotera- 

 pêutico: Um Relato de Experiência – 

Lena Carla Freitas Lopes (Brasil). 

 Arteterapia e dor crônica: a arte como 

um recurso terapêutico frente ao 
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tratamento da dor – Mariana Attwell 

(Brasil). 

 A Cura através da mandala terapêutica 

– Célia Marques Meira Souza (Brasil). 

 Mandalas favorecendo o equilíbrio 

psíquico e o centramento do Eu dos 

pacientes psiquiátricos: a terapêutica 

com enfoque na Abordagem 

Integrativa – Célia M Lameiro Rodrigues, 

Ms e Priscila Fernanda Furlan (Brasil).  

 A arte da Cura no Transtorno Bipolar – 

Lígia Splendore, Monika Kettler, Sean 

Blackwell (Brasil). 

Após o Congresso serão disponibilizados os 
artigos sobre o que foi apresentado.  
 
Para saber mais sobre este importante 
evento, acessem os sites: 
 
MÍDIA DIGITAL 
 
- Site do Congresso www.alubrateventos.com 
- Site da Alubrat www.alubrat.org.br 
- Facebook  Congresso 
https://www.facebook.com/congressotranspessoal 
- Facebook Alubrat 
https://www.facebook.com/pages/Alubrat_Oficial/1
660114084215425?fref=ts 
- Youtube  
https://www.youtube.com/user/alubratbr/videos 

 
 
 
 

MÍDIA IMPRESSA 
- Jornalzen  
http://www.jornalzen.com.br/#!congresso/c81u 
 

Contamos com a participação de todos, 
presentes e ausentes, compondo a grande 
rede da fraternidade, da esperança em dias 
melhores e, sobretudo da alegria amorosa 
que precisa viger em nossos corações, a fim 
de que o pulsar dessas energias renove a 
todos nós. Estamos iniciando um novo tempo, 
já pressentimos essa mudança, de início de 
forma sutil e, aos poucos, se corporificando 
em nossas ações, em nosso dia a dia, como 
uma presença que nos dá alento – a 
presença do sagrado em nós que se revela... 
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