
FORMAÇÃO PSICOTERAPIA VIBRACIONAL

A Terapia BodyOshean® é uma terapia
clínica de abordagem vibracional,
baseada nas novas gerações de terapias
psico-corporais.

garanta a sua vaga!

 TURMA 2019
AGOSTO



O que é a 
Terapia BodyOshean?

A FORMAÇÃO

A Psicoterapia BodyOshean® é uma
terapia clínica de abordagem vibracional,
baseada nas novas gerações de terapias
psico-corporais. Um processo
psicoterapêutico dinâmico e inteligente,
e extremamente resolutivo.
O método está baseado em processos
conhecidos e comprovadamente
eficazes como a Análise Bioenergética,
fundamentos clínicos de Wilhelm
Reich, Rebirthing e outras práticas de
respiração. Meditações ativas de Osho,
técnicas do Tantra milenar, Massagens
Tântricas Sensoriais, e Reiki como uma
potente ferramenta de sustentação.

Vai muito além de um aspecto
profissional. Você terá a oportunidade
de revolucionar sua vida!
Essa formação é um convite para você
conhecer a sua própria história, entrar
em contato com seus bloqueios,
traumas, repressões, vivenciar o
método na prática, ter a oportunidade
de transmutar esses registros, para
então poder se tornar um terapeuta
experiente, que pôde mergulhar fundo
na sua própria história, estando
preparado para lidar com clientes.
 
 

Kamalinii e Gyandharma e alunos da Formação
BodyOshean Aranyo, Damini, Guna, Victor,
Helena 
 
 

Sessão de Bioenergética - segmento ocular
(trabalha a fase do desenvolvimento da criança,
desde a fecundação até os 6 meses)
 
 Conheça a

Terapia BodyOshean®
clicando aqui 

https://www.casadelakshmi.com/como-e-a-terapia-bodyoshean/


ESTRUTURA
DA  FORMAÇÃO  BODYOSHEAN®

A FORMAÇÃO EM PSICOTERAPIA VIBRACIONAL
BODYOSHEAN® POSSUI OS SEGUINTES NÍVEIS:

Básico (I e II) - A alma
 Intermediário (I, II e III) - O corpo 
 Avançado (I, II, III e IV) - A mente 
 Banca & Supervisão
 Disciplina Prática

PRÉ-REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Renascimento Clínico 1 e 2 *
Tantra Clínico 1, 2, 3 e 4 *
Reiki 1*
Passar por 6 sessões semanais e consecutivas da Terapia BodyOshean ao
longo de sua formação
Ter no mínimo 75% de presença em cada módulo
Passar pela supervisão e banca

* Cursos que você poderá fazer a qualquer momento durante a sua formação.
Caso você já tenha concluído esses cursos na Casa de Lakshmi, servirão
como créditos. 
 
 



CALENDÁR IO
DA  FORMAÇÃO  BODYOSHEAN®

BÁSICO 1
30 AGOSTO a 1 SETEMBRO/2019
 

 

(Retiro Urbano – na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

BÁSICO 2
27 a 29 SETEMBRO/2019
 (Retiro Urbano – na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

INTERMEDIÁRIO 1
24 a 27 OUTUBRO/2019 - Bio BodyOshean 1
(Retiro em Teresópolis - RJ)

INTERMEDIÁRIO 2
14 a 17 NOVEMBRO/2019 - Bio BodyOshean 2
(Retiro Urbano – na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

INTERMEDIÁRIO 3
17 a 20 JANEIRO/2020 - Bio BodyOshean 3
(Retiro em Teresópolis - RJ)



CALENDÁR IO
DA  FORMAÇÃO  BODYOSHEAN®

AVANÇADO 1
23 a 29 FEVEREIRO/2020
 (Imersão Carná-BodyOshean – Teresópolis, RJ)

AVANÇADO 2
19 a 22 MARÇO/2020
(Retiro Urbano – na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

AVANÇADO 3
19 a 25 ABRIL/2020
(Retiro em Teresópolis - RJ)

SUPERVISÕES
6, 13, 20, 27 DE MAIO e 3 de JUNHO/2020  19h às 22h
(Encontros semanais, quartas - na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

AVANÇADO 4 & FORMATURA
11 a 14 JUNHO/2020
(Retiro em Teresópolis - RJ)

PSICANÁLISE 1
14 MARÇO/2020 - 10h às 18h
(Aula na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

NEUROFISIOLOGIA DO TRAUMA
29 ABRIL/2020 - 19h às 22h
(Aula na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)

LEGISLAÇÃO & 1° SOCORROS
16 e 17 MAIO/2020 9h às 19h 

(Aulas - sábado e domingo na Casa de Lakshmi, Grajaú - RJ)



BÁSICO -  A ALMA

Organizado em dois módulos, o aluno irá
conhecer os professores e suas
disciplinas. Irá viajar em aspectos
sociais históricos e contemporâneos, e
em sua influência no comportamento e
no sofrimento do ser humano atual,
vivenciando os conceitos mais
“universais” da Formação, aqueles que
servem para a vida, para abrir cabeças e
que, também, dão base para o Nível
Intermediário. 
Vai sentir e viver nosso clima, dançar,
celebrar, e vai viver uma explosão de
emoções!

Essa é uma etapa 100% vivencial, para
o formando mergulhar em seu próprio
processo, vivenciar o método na
prática, e passar por uma imersão
terapêutica de autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal, através de
inúmeras dinâmicas vibracionais
bioenergéticas, respirações,
meditações ativas e passivas,
facilitações criativas, para perceber
que é possível ser profundo, divertido e
muito prazeroso. Tudo junto e
misturado!

Alunos que passaram pela Formação BodyOshean
dando assistência no Núcleo de Desenvolvimento de
Renascimento. 
 
 
 

Alunos na etapa Básico - turma anterior
 
 
 

ETAPAS
Fo rmação  BodyO she an®



CONTEÚDO  PROGRAMÁT I CO

Apresentação da equipe de professores e
Terapeutas BodyOshean
Introdução aos Grandes Pensadores:

Freud, Reich e Lowen
Psicanálise
Psicopatologia Contemporânea: As
opressões sociais e suas consequências
na psique, nas emoções e no corpo.
Ética e arquétipos de Jung
Constelação Familiar: O processo e a
materialização do Campo
Anatomia e Fisiologia Energética
Bioenergética: Bio-bodyOshean e a prática
de DVBs - Dinâmicas Vibracionais
Bioenergéticas
Rebirthing e outras técnicas de respiração
consciente
Os 7 segmentos de Reich e as couraças
musculares 
Introdução a Mitologia Hindu
Introdução as Meditações Ativas
Introdução as Meditações Tântricas
Introdução ao Tantra milenar
Sexualidade: História e visão
contemporânea, Adoecimento e o cenário
atual da saúde
Coaching de Relacionamentos: 
Socializando com saúde
Facilitação Criativa: Experiências na
condução de grupos
Métodos de atuação do terapeuta: a
relação terapêutica, a escuta ativa e
interpretação, intervenções terapêuticas
iniciais e suporte emocional

Básico - a Alma



INTERMEDIÁRIO
O CORPO

Este nível está organizado em três
módulos, e neles você vai estudar e
vivenciar a história da formação e da
deformação psico-emocional do ser
humano. Conhecendo a BIO
BODYOSHEAN® vai reconhecer as fases
de seu desenvolvimento através das
Estruturas Caracterológicas e da Leitura
Corporal, e iniciar as técnicas clínicas
objetivamente.
 

Serão estudadas as origens do trauma,
numa linha do tempo através das fases
de desenvolvimento da criança,
observando-o nos registros corporais,
percebendo que são passíveis de
serem identificados, e experienciar as
possibilidades de desbloqueio das
couraças musculares que impedem o
livre e saudável desenvolvimento
humano. 
Você vai estudar a sua própria história,
como mais uma forma de
autoconhecimento e sanação, e fará
estudo de casos

Demonstração de um atendimento de Bioenergética
 
 
 

As aulas são intercaladas por vivências, danças e
meditações. Sempre para elevar a carga energética
dos futuros terapeutas.
 
 

Alunos conduzindo e recebendo uma sessão de
Bioenergética. Sempre são supervisionados pelos
terapeutas coordenadores da Casa de Lakshmi.
 
 

Profissionalismo anda lado a lado com a
descontração, diversão, relaxamento e arte!
 



Um método que se utiliza da queixa como
binóculos por onde se enxerga mais de
perto o cliente/pessoa saudável que está
lá, em algum lugar, e o ajuda a vir de volta,
mais confiante e consciente de si, de sua
história, e dos propósitos de sua alma
nesta vida.

CONTEÚDO  PROGRAMÁT I CO

Intermediário
o Corpo

Estágios do desenvolvimento
psicoemocional na primeira infância 
O desenvolvimento das couraças
musculares e das personalidades
Tensões musculares e liberação
emocional
As Estruturas Caracterológicas
A Leitura Corporal: identificando as
estruturas no corpo
Os 7 segmentos de Reich e as couraças
musculares
Aprendizagem, condução e prática
supervisionada dos Exercícios de
Bioenergética de Alexander Lowen. 
Treinamento de Massagens
Bioenergéticas
 Aplicação e condução de Dinâmicas
Vibracionais Bioenergéticas (DVBs)
Introdução a prática de uma sessão
terapêutica e as ferramentas
BodyOshean®
Estudo de casos clínicos
Meditação 
Facilitação Criativa



AVANÇADO -  A MENTE

Nesta etapa da Formação o aluno dá um
passo definitivo no seu processo: é o
momento da decisão de se tornar um
Terapeuta BodyOshean®. 
Até aqui o aluno pode se aprofundar na
sua história pessoal, transformar-se
como ser humano, conquistar novas e
saudáveis possibilidades de se
relacionar e de atuar como profissional.
Agora é o momento de um grande Salto!
Com abordagens mais intensas.
 
O aluno irá aprofundar nas aulas teóricas
e nas práticas de atendimentos.
 
(veja conteúdo programático a seguir)

Esta etapa aprofundamos ainda mais os estudos
teóricos.
 

Aulas com profissionais de renome!

Aulas de Atendimento Supervisionado Demonstração de atendimento



CONTEÚDO  PROGRAMÁT I CO  -  AVANÇADO
PROF I S S IONAL I ZANTE

Psicanálise
Os afetos, os traumas e a
Neurofisiologia
Arquétipos de Jung 
Estudo das Psicopatologias, o
Mito e a Arte
Anatomia e Fisiologia
Energéticas
Atendimento Clínico
Profissional
Ética 
Atendimento Supervisionado
em Análise Bioenergética 
Atendimento Supervisionado de
Psicoterapia BodyOshean, com
as ferramentas corporais 
Treinamento de Facilitadores de
Meditação
Primeiros Socorros
Legislação

CONTEÚDO  PROGRAMÁT I CO

Avançado 
a Mente



Saiba mais sobre o 
Avançado

SUPERVISÃO & BANCA

Neste nível os coordenadores da Casa
de Lakshmi irão avaliar junto com você
os seus conhecimentos adquiridos até
aqui. A banca, composta por membros
docentes da Formação, vai apoiar você
nessa avaliação, incentivando sua
progressão, podendo sugerir revisões de
conteúdos objetivos e subjetivos, ou
novos treinos. É um check point onde
você vai poder ter ótimos espelhos para
apoiar em seus próximos passos para
ser autorizado a exercer a Disciplina
Prática.

No último módulo do avançado
faremos uma grande e divertida
festa de formatura! 
Prepare-se!!!! 😊

Gyandharma e Kamalinii
 

Formatura - turma de 2017

FESTA DE FORMATURA



DEC ID I  SER  UM  TERAPEUTA
BODYOSHEAN® .

COMO  É  A  D I SC I P L INA
PRÁT I CA ?

Esse é o seu espaço-tempo para treinar, treinar e treinar, com clientes reais,
Parceiros Solidários da Ong Reiki Sem Fronteiras Brasil, entidade parceira em
nossas ações sócio-comunitárias. Durante 20 sessões (remuneradas) você vai
colocar em ação todos os aprendizados assimilados na Formação, e vai passar
por uma supervisão a cada 4 sessões. 
Ao final desta última disciplina faremos uma avaliação conjunta, professores,
coordenadores, supervisores e você, oferecendo um panorama de sua trajetória,
e sugerindo ajustes finais, se necessário.
Ao longo da Formação você receberá orientação para a elaboração de seu TCC -
Trabalho de Conclusão de Curso. Chegando a esta fase de seu processo é
importante que ele esteja bem estruturado e avançado, pois dele dependerá a
entrega de seu certificado de habilitação como Terapeuta BodyOshean®.

Onde mais tenho oportunidade de praticar?

NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO 

Como parte da experiência prática a
Casa de Lakshmi oferece aos seus
formandos excepcionais espaços de
desenvolvimento. Dispõe de Núcleos
de Desenvolvimento de Bio-
BodyOshean (Bioenergética), de
Renascimento, de Tantra Clínico e de
Reiki, este último no Ambulatório Social
da Ong Reiki Sem Fronteiras Brasil. Os
treinandos são supervisionados por
outros terapeutas já formados pela
Casa de Lakshmi, e pelos
coordenadores da Formação.

Formandos atuando em Núcleos de Desenvolvimento.
 
 

http://www.rsfbrasil.org/


ÁREAS  DE  ATUAÇÃO  DE  UM
PROF I SS IONAL  DA
PS I COTERAP IA  BODYOSHEAN®

FACILITADOR DE CURSOS LIVRES DE
MASSAGEM TÂNTRICA
FACILITADOR DO PROCESSO NIRVANA™ -
EXPERIÊNCIA MULTIVIBRACIONAL PARA
CASAIS.
TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO
DE MEDITAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS.
DINAMIZADOR DE GRUPOS
TERAPÊUTICOS 
POSSIBILIDADE DE CRIAR SEU PRÓPRIO
TRABALHO PELA CASA DE LAKSHMI
COMO WORKSHOPS, CURSOS E OUTRAS
TERAPIAS
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TERAPEUTA BODYOSHEAN®

Saiba aqui sobre a Psicoterapia
Vibracional BodyOshean®

TERAPEUTA NO PROGRAMA TANTRA CLÍNICO
Saiba aqui sobre o atendimento

do Programa Tantra Clínico

Veja fotos
dos nossos

eventos aqui

Veja todos os
eventos aqui

Conheça
nosso site

https://www.casadelakshmi.com/como-e-a-terapia-bodyoshean/
https://www.casadelakshmi.com/programa-tantra-clinico-10/
https://www.facebook.com/pg/casadelakshmi/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/casadelakshmi/events/?ref=page_internal
https://www.casadelakshmi.com/


Álvaro Renoldi – Anatomia e Fisiologia Energéticas
Carlos Melo – Traumas e a Experiência Somática
Cristiane Várzea – Ética e Legislação
José Cláudio Belfort – Aula prática de Bioenergética
Kátia Gabeto – Ética e Arquétipos de Jung
Komala Shanti (Léia Carvalho) - Coach de Relacionamentos
Narendra - Mitologia Hindu
Pólita Gonçalves - Psicanálise
Priscila Ávila (Marga Komya) – Primeiros Socorros
Roberta Rodrigues – Constelações Familiares
Vitor Pordeus – Psicopatologia Contemporânea
 
Professores coordenadores:
Deva Kamalinii – Tantra Milenar & Sexualidade, Massagens Tântricas,
Facilitação Criativa, Meditações, Pompoarismo
Prem Gyandharma – Bio-BodyOshean (Bioenergética), Atendimento Clínico,
Massagens Tântricas, Renascimento, Reiki

EQU IPE  DOCENTE



O  QUE  MA IS  DEVO  SABER ?

DURAÇÃO DO CURSO
Aproximadamente 9 meses, mas isto dependerá
do tempo que o aluno levará para concluir os pré-
requisitos, a Disciplina Prática e a apresentação
do TCC. São 9 módulos, todos em retiro, sendo 6
em retiro fora do Rio, acrescidos os cursos pré-
requisitos totalizando 576 horas. 
É composta ainda de 30 horas em Disciplina
Prática na Clínica Social, em parceria com a Ong
Reiki Sem Fronteiras Brasil.

PARA EXERCER A
DISCIPLINA PRÁTICA
Para você atender na Clínica Social
BodyOshean®, vai precisar ter  cursado:
Básico
Intermediário
Avançado
Reiki 1
Renascimento 1 e 2
Tantra 1 ou Tantra 2
 

CONHECER A TERAPIA
COMO CLIENTE

Você deverá passar por no mínimo 6 sessões
semanais e consecutivas da Terapia BodyOshean
durante sua formação, com valor espacial para
formandos.



COORDENADORES

Deva Kamalinii e Prem Gyandharma são
discípulos do mestre indiano Osho. Idealizaram o
método BodyOshean®, e são supervisores dos
terapeutas em treinamento da Casa de Lakshmi.
Facilitam as formações em Tantra Clínico, Tantra
BodyOshean® para casais; Bio BodyOshean® e
Renascimento Clínico e workshops de
desenvolvimento pessoal. 

PARA SER UM TERAPEUTA 
BODYOSHEAN® DA 
CASA DE LAKSHMI 
A Casa de Lakshmi poderá a seu critério convidar
você, que recebeu certificação final, para integrar
sua equipe.

PARA CERTIFICAÇÃO COMO 
TERAPEUTA BODYOSHEAN®
Para conclusão da Formação e você ser
certificado e reconhecido no mercado como um
terapeuta BodyOshean®, você deverá:
 
- cursar os 9 módulos das 3 fases
- concluir os cursos pré-requisitos: Reiki 1,    
 Renascimento e Tantra Clínico completos
- passar pelas supervisões programadas
- ter passado pelas 6 sessões de terapia
- concluir a Disciplina Prática
- ter um mínimo de 75% de frequência em cada  
 módulo
- ser aprovado na banca probatória



FORMAS  DE  PAGAMENTO

MENSALIDADE POR FASES

BÁSICO
BÁSICO I e II

 
inclui: cursos + valores dos

retiros urbanos +
alimentação

3X 

R$ 825,00
JULHO |  AGOSTO

SETEMBRO

 

INTERMEDIÁRIO
BIO I, II e III

 
inclui: cursos + valor do

retiro urbano + alimentação

4X 

R$ 854,00
OUTUBRO | NOVEMBRO
DEZEMBRO | JANEIRO 

 

AVANÇADO
AVANÇADO I, II, III, IV
+ Aulas fora dos módulos:

Psicanálise 1,
Neurofisiologia, Legislação

e 1° socorros
inclui: cursos + valor do

retiro urbano + alimentação 

5X

R$ 1318,00
FEVEREIRO | MARÇO 
ABRIL | MAIO | JUNHO

 Não incluso:
Despesas dos retiros fora do Rio de Janeiro - consultar tabelas abaixo*

POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO CARTÃO 
EM ATÉ 12X SUJEITO A TAXAS DA OPERADORA 

10% DE DESCONTO PARA INSCRIÇÃO À VISTA NAS 3 FASES JUNTAS
ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO

*PAGAMENTO EM CHEQUE OU BOLETO
 

VALOR DE MATRÍCULA R$ 250,00

5% DE DESCONTO PARA INSCRIÇÃO À VISTA EM 1 FASE À SUA ESCOLHA

ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO

QUERO ME INSCREVER !

https://bodyoshean.casadelakshmi.com/pre-inscricao/
https://forms.gle/j6wmJWLoMnzRJZ6Y6


QUER  SABER  O  VALOR  DE  

CADA  RET IRO  FORA  DO  R IO ?

- CONSULTE A PRODUÇÃO PARA SABER SOBRE PARCELAMENTOS
  NO CARTÃO REFERENTE AOS RETIROS EXTERNOS 
 
- SUJEITO A TAXAS DE SUA OPERADORA

INTERMEDIÁRIO

Bio-BodyOshean I
R$ 830 pagamento até o dia 20 de setembro
 
Bio-BodyOshean III
R$ 830 pagamento até o dia 10 de dezembro
 

AVANÇADO

Avançado I
R$ 1650 pagamento até o dia 20 de janeiro
 
Avançado III
R$ 1650 pagamento até o dia 20 de março
 
Avançado IV
R$ 825 pagamento até o dia 15 de maio
 
 
 

QUERO ME INSCREVER !

https://bodyoshean.casadelakshmi.com/pre-inscricao/
https://forms.gle/j6wmJWLoMnzRJZ6Y6


Torne-se um Terapeuta Psico-corporal

QUERO ME INSCREVER !

bodyoshean.casadelakshmi.com
21 . 98009-5633

 
Após preencher a ficha de inscrição e para formalização da sua matrícula, você
receberá o contrato da Formação em Psicoterapia Vibracional BodyOshean
Leia-o com atenção, rubrique cada uma das folhas e assine nos locais indicados. 
Envie-nos foto de sua identidade, CPF e certificado de conclusão do 2° grau ou nível
superior.

https://forms.gle/j6wmJWLoMnzRJZ6Y6
https://bodyoshean.casadelakshmi.com/pre-inscricao/
https://forms.gle/j6wmJWLoMnzRJZ6Y6

