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Agni Avesha
Terapeuta Vibracional, Renascedora e Tântrica.
Atua com Terapias Integradas para Mulheres como: Renascimento, Cura
Quântica e Massagem Tântrica na mesma sessão, para impulsionar a
energia sexual. Além das sessões, conduz cursos de Massagem Tântrica
para casais, Pompoarismo, Yoni Eggs Terapia e o Círculo de Mulheres.
(11) 94015-5850

agniavesha.tantra@gmail.com

Doula, Terapeuta dos Florais da Lua e Ginecologia Natural, Respiração
Ovariana, Alquímica e Sexualidade Sagrada. Atende com a Benção do
Útero e Cura do Útero como Moon Mother nível 3, Reikiana, Professora dos
ciclos femininos e Guardiã de Círculo de Mulheres.
(11) 97599-1673

André Nogueira

Ana Guerra
Psicoterapia e psicanálise para adultos, adolescentes e crianças.
Atendimento a pais e bebês. Mestre em psicanálise (Université Paris 8 França). Psicóloga (PUC-SP). Aprimoramento em Psicoterapia Infantil
(COGEA/PUC-SP) e membro associado do Clin-a. Experiência de mais de 8
anos em atendimento clínico em consultório e em instituições no Brasil
(AACD, Hospital das Clínicas) e na França (Hôpital du Clós Benard e CATTP
Le Bourget), com todas as idades.
(11) 95647- 8105

colmeiamistica@gmail.com

Administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas.
Mestrado em Finanças também pela FGV. Possui experiência de 18 anos na
área financeira. Principal executivo da área financeira de uma
multinacional de alimentos e, passagens por setores como infraestrutura
e farmacêutico. Empreendedor nos setores de cosméticos e de bem-estar.
Consultor de planejamento financeiro empresarial e pessoal.

www.anaguerra.com.br

Andre Puccini

Andreia Bast

Massagem Desportiva
Shiatsu
Massagem Relaxante
Massagem Tântrica
Formado no Instituto Shiva.

Coach e Terapeuta Holística. Atua com PNL, Hipnoterapia, Constelação
Sistêmica, Coaching em Grupo, Vivências, Oficinas, Dinâmicas,
Palestras Corporativas e Instrutora de Meditação.

(11) 95500-4222

(11) 94321-2684

amirandabastos@gmail.com

Claudia Emi

Ana L. Santana
Terapeuta de abordagem Transpessoal, Thetahealing, Florais de Bach,
Mestre de Reiki Usui e Karuna Ki. Facilitadora no processo do
despertar da consciência, cursos individuais, em grupo e meditação
com tigelas tibetanas.
(11) 98675-0126

Jornalista e praticante de ioga há 5 anos, é formada em Yoga massagem
ayurvédica (YMA), técnica indiana que trabalha músculos, articulações,
circulação sanguínea e energia vital. Seus efeitos são potencializados
pela respiração lenta e profunda, proporcionando um intenso
relaxamento integral.
(11) 9 9982-8640

Caio Nunes Reis

Carl Augusto Trinca M ini
Terapeuta Holístico e Perfumista. Palestrante em eventos técnicocientíficos, Instrutor de cursos e vivências, criador da HidroAtivação e da
BioAtivação (técnicas corporais, para expansão da consciência e controle
do stress); Criador e professor do Grupo Yawaretê de capoeira e defesa
pessoal. Criador da técnica holística HidroAtivação, das Essências
herbóreas dos Orixás e da SexAtivação (projeto com produtos e serviços
holísticos que têm como objetivo ativar a vida amorosa e sexual dos
casais . Atendimentos: Oráculo do casal, Tarô, Numerologia, Terapias
holísticas, Meditação para casais (aulas) , Sex coach holístico e Vivências
de SexAtivação.

emijapan@gmail.com

Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, hoje é diretor do
SoulFlow, um projeto que visa contribuir com equilíbrio e bem-estar.
Tendo por base o Mindfulness, oferece práticas simples e acessíveis para o
cultivo de atitudes de Atenção Plena no dia a dia, para pessoas, grupos e
organizações. Possui formação clássica em Mindfulness pela MTi,
Coaching pela Sustenta Mundo e Yoga pelo Centro Cultural da India.
(11) 98581-7009

caionreis@gmail.com

www.soulflow.com.br

.

(11) 9 9892 - 0750

Cida Reis
Claudiene Alves
Facilitadora, Palestrante, Terapeuta de processos corporais e verbais de
Access Consciousness - BARRAS DE ACCESS, MTVSS, MEMÓRIA CELULAR,
BIOMIMETIZAÇÃO, MANIFESTAÇÃO MOLECULAR, Sistema de sequência
trifásica, Exercicio do Timô, Massoterapeuta e Terapeuta integrativa.

Graduada em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia e com
formação em diversas terapias alternativas tais como: constelação
familiar e técnicas de integração cerebral, alívio de tensão emocional
dentre outras que proporcionam o equilíbrio químico, emocional e
estrutural; trazendo bem estar do sistema corpo/mente.
(11) 98312- 2414

( 11) 95334 -9987

@claudienealvesterapeuta

Cinthia Souza
Daniele Mariano
Psicóloga, Especialista em Neuropsicologia. Avaliação Neuropsicológica
(Infantil); Psicodiagnóstico, Psicoterapia (todas as idades); Orientação
para Estudos e Orientação Profissional (adolescentes e adultos). Analista
de Recursos Humanos com formação em Consultoria Interna – Business
Partner. Avaliação psicológica para processos seletivos (com dinâmica de
grupo e aplicação de testes); Educação Corporativa e Orientação para
Recolocação Profissional.
(11) 97674-4514

Terapeuta e coach integrativa, com abordagem quântica e
Psicossomática, especialista em relacionamento interpessoal e
desenvolvimento de talentos. Atua com ferramentas de trabalho
integrativo: Constelação Apométrica, Mesa Radiônica, Acupuntura
Quântica, Pnl e Baralho Terapêutico.

(11) 98123-6652

Daniela

Daia Vel
Micropigmentacão Paramédica (reconstrução de aréola, lábio leporino,
camuflagem de cicatrizes e manchas). Micropigmentacão Estética
(sobrancelhas, delineado de olhos e boca). Especialista em
micropigmentacão capilar. Correções em geral de qualquer
micropigmentacão antiga.
(11) 96640-7317

Com mais de 14 anos de experiência na área de estética, saúde e bem estar,
sendo 12 anos dedicados a clínica dermatológica, Daniela Chaves é
formada pelo SENAC-SP em estética e graduanda em fisioterapia pela
Faculdade Anhanguera. Atua desde 2006 na área de estética e
dermatofuncional em atualização e inovação constante. Seu atendimento
hoje visa uma forma de cuidar mais profundamente da auto-estima e bem
estar através da utilização de técnicas como limpeza de pele acurada e
direcionada a cada necessidade, microagulhamento, drenagem linfática
entre outras.
(11) 98977-1545

Déb a Garcia

Cintia Reis
Terapeuta vibracional especializada em Reconexão e ajustes de
frequência dos campos emocional, mental e espiritual através das
frequências de Cristais de Oz e Apometria Quântica.

(11) 97327-7011

Formada em Educação Física Pós graduação em Fisiologia do Exercício.
Terapeuta Integrativa formada em shirodara, massagem Ayurvédica, reiki,
terapia Floral de Saint Germain e Bach.

contato@crieconsciencia.com

(11) 98629- 7848

Denise Hoﬀmeiste

Denise Oliveira
Formada em Naturopatia pela Humaniversidade, desde 2013. Atende com
Shiatsu e massagem relaxante. Atua com Bioenergética, Cristais e Reiki
para alinhamento dos Chacras e equilíbrio emocional. Faz leitura de Tarot
(Egípcio, Zen Budista e Oràculo da Deusa) aconselhamento astrológico e
mapa astral.

Taróloga e terapeuta holística. Apometria e regressão terapêutica,
hipnose e coaching life. Agrega suas técnicas e conhecimento espiritual
para possibilitar atendimento personalizado, objetivando o equilíbrio
emocional e bem estar das pessoas.

( 11) 5081-6202

(11) 97425-5432

Elaine Carvalho

Diolane d Anj
Formação e atendimentos em Fisioterapia, Acupuntura, Aurículo
Acupuntura, Quiropraxia Coreana, Drenagem linfática pré e pós
operatório, massagem relaxante, Terapêutica, Desportiva, Pedras quentes
e Modeladora.
(11) 98194-6265

( 51) 8181-6758

diolane.anjos@gmail.com

Terapeuta Holística e Consteladora. Trabalha com Atendimentos
individuais e grupais em Constelações Familiares. Faz atendimentos
individuais em Terapia Guidework Eva Pierrakos, em Revitalização
Energética e Terapia Sistêmica. CRTH2485. Formada em Constelações
Familiares Avançada, e em Guidework no trabalho de Eva Pierrakos, em
Terapia Breve e Revitalização Energética , em Fitoe nergética - Sabedoria
Indígena. Atualmente estou em Curso de Comunicação - Visão Sistêmica.
.

( 11 ) 99908-3005

Fátima Nogueira

Ella Ferrari
Nos ensinaram a contar apenas com aquilo que podemos ver e tocar,
muitas vezes não percebemos que nosso espírito, pensamentos, emoções
e nosso corpo são feitos de energia. Quanto mais olhamos e
harmonizamos nosso corpo energético, mais saúde, pensamentos
elevados, relacionamentos saudáveis e abundância financeira. Através do
Reiki, dos Cristais, da Terapia Quântica, Radiestesia e Mesa Radiônica
realiza a reconexão do paciente com a frequência de sua alma para que ele
esteja apto a fazer esta conexão sozinho e assim ter uma vida plena aqui
na matéria.
( 11) 99776-6388

Contadora. Atendimento a profissionais liberais, MEi e micro e pequenas
empresas. Legalização de empresas, abertura, alterações, baixas,
parcelamentos e certidões. Atendimento por Skype, ou no espaço.
.

(11) 2841-2182

(11) 99351-7201

Evelyn Fernanda

Fátima Card o

Terapeuta Holística, Natural e Xamânica. Terapeuta Access Consciousness:
Barras de Access, MTVSS e Corrigindo a visão. Atua com o objetivo de
renovar, purificar e equilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual.
Alinhando, harmonizando os chacras, tratando e eliminando os padrões
negativos levando a um estado de conexão com a alma.

Facilitadora de Cinesiologia. Especializada pela Escola Three in One
Concepts e Cinesiologia Quântica pela Escola Conexão Harmônica.
Colunista do portal Eu Sem Fronteiras. A Cinesiologia promove o
equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, auxiliando as pessoas a
fazerem novas e melhores escolhas a fim de transformar suas vidas para
melhor. Atendimento individual, casal, grupos, empresa, escola e equipes.
(11) 98122-7920

(11) 95121-9221

Francine Branco

Fernanda L es
Terapeuta Transpessoal
O Autoconhecimento é um caminho que, acalma nossas aflições e
fortalece nossa alma. Ajuda-nos a tomar a direção de nossas vidas,
reconhecer o que nos faz feliz e ter coragem de correr atrás de nossos
sonhos! A Terapia Transpessoal ajuda a percorrer esse caminho com mais
leveza, integrando corpo, mente e alma com a ajuda de técnicas
terapêuticas de cura. Inicie essa jornada e Transforme-se!
(11) 99403-8279

felopesterapeuta@gmail.com

www.facilitadorafatimacardoso.com.br

@transmutar1

Gislene N ais
Psicoterapeuta Holística (Terapia da Alma Toque Terapêutico Aconselhamento Mediúnico - Limpeza Energética Emocional - Técnicas
de Sensibilização Energética - Terapia Vibracional ) Atende com Tantra
Terapia - Massagem Tântrica - Curso Individual e Casal - Tantra Para Casal
(Harmonização De Casal), Massagem Bioenergética, Cromoterapia,
Aconselhamento Metafisico , Xamanismo Bioenergético e Alinhamento
Energético.
(11) 98325- 1643 | Agendar de seg á sab das 9:00 ás 19:00

Enfermeira, Consultora em Aleitamento Materno, Pré Natal, Acupuntura e
Acupuntura para gestante e Curso de Gestante. Com Bacharel em
Enfermagem pela Unicamp, Especialização em Enfermagem do trabalho
pela Unifesp, Especialização em Promoção à Saúde pela USP,
Especialização em Geronto-Geriatria pelo Hospital do Servidor Público
Municipal, Especialização em Acupuntura/Medicina Tradicional Chinesa
pela FACIS, Especialização em Obstetrícia pela USCS. Cursos
complementares em Consultoria em Aleitamento Materno, Shiatsu,
Aurículoterapia e Drenagem Linfática.
(11) 99703-0062
fsbranco@hotmail.com

Ga iela Bueno
Personal Trainer
Atua com a metodologia da individualidade. Alinhando a necessidade
postural com o objetivo do aluno.
(11) 98226-9525

gabi_ksbueno@hotmail.com

Heit Fagundes

Isabel Vazquez

Terapeuta e coach de sexualidade e relacionamentos. Terapeuta Corporal
registrado no CRT (50633). Professor de grupos de meditação e de
Mindfulness. Formado em Tantraterapia pelo Satya Kali Tantra Brasil e
como terapeuta tântrico pelo Centro Metamorfose. Posta semanalmente
em seu canal do youtube vídeos sobre como seu trabalho ajuda na vida
das pessoas.

Terapeuta Integrativa. Formada em Psicanálise com especializações em
ThetaHealing®, Ludoterapia, Regressão de Memória, Florais de Bach e
Reiki. Atende crianças, adolescentes e adulto, com sessões presenciais ou
por Skype. Idealizadora do Projeto Conecte-se com sua Essência: grupos
de meditações, com o objetivo a promover um aprofundamento em seu
processo de auto conhecimento. Ministra cursos e palestras. Por 16 anos
ocupou cargos de liderança com gestão de equipes e treinamentos no
mercado corporativo.

(11) 97086-6906

www.tantrapath.vc

Saude vc

(11) 97334-1608

isabelcgvazquez@outlook.com

Jane Rachel

Elizabeth C ta
Astróloga registrada pela ABA e doutora em Antropologia Cultural.
Realiza atendimento de : Mapa natal, Trânsitos, Retorno Solar,
Sinastria, Mapa composto e Astrocartografia.
(11) 99810- 1309

@Mapaastral8

Juliana Bernardo
Formada em Comunicação Social e mestra em Artes Visuais. O interesse
por vida saudável e natural transformou sua vida. Hoje atua como
terapeuta natural e sistêmica. Atende com aromaterapia, terapia floral,
fitoterapia brasileira, Reiki, cromoterapia e constelações familiares.

(11) 99255-2356

Terapeuta
Atua com acupuntura, acupuntura estética, massoterapia,
aromaterapia, Reiki e seitai (quiropraxia japonesa)
(11) 95230-0684

Lucimara Martinez
Professora de Hatha Yoga graduada pelo Lepy e, em Yoga Massagem
Ayurvédica pelo Studio Yma, vem se desenvolvendo em diversas técnicas
terapêuticas (Yma, reflexologia, massagem anti-stress), com o objetivo de
promover bem estar às pessoas através de atendimento personalizado.

www.poderdanatureza.com.br

(11) 99231-2146

Lais Tezed

Jane Zambon
Professora e terapeuta de ThetaHealing® especializada na
reprogramação positiva do subconsciente. Orienta para a manifestação
da realidade e a transformação interna das emoções. Realiza leituras
intuitivas que identificam e liberam as crenças limitantes. Possibilita
curas físicas, mentais, emocionais, nos relacionamentos dos traumas.
Formada pelo ThinK® com Vianna Stibal (EUA), criadora da técnica.
Orienta através de leitura fractal, holocromos cromoaromaterapia
Formada pela criadora da técnica Muni Oliveira em 2014. Massoterapeuta
Ayurvédica desde 2008. Orienta para o empoderamento feminino e o
resgate do sagrado.
11 98376 1193

janehzambon@gmail.com

jane_rachel@hotmail.com

Coach e Facilitadora Transpessoal. Trabalha com: ThetaHealing®, Barras
de Access, Leitura de Registros Akáshicos, PNL, Terapia da Linha do Tempo
(regressão), Apometria, Cura Quantica Estelar, Cura Reconectiva e Reiki. O
foco do seu trabalho é autoconhecimento e expansão de consciência.
(11) 97324-7365

sejaintegral@gmail.com

@oserintegrado

www.janezambon.com

Liliane Pr enzano Friedericks
Jade Rainho
Terapeuta Avançada de ThetaHealing®, realiza leituras intuitivas e a
reprogramação positiva do subconsciente, em que são identificadas e
liberadas crenças, sentimentos e padrões limitantes, possibilitando a
cura mental, emocional, energética e física para a criação de uma nova
realidade, mais harmônica e conectada com sua essência.
( 11) 99778-8805 | 11 98303- 3856

É terapeuta holística, master em Reiki celta, iniciada em magia cigana,
formada em Produção de cosméticos com plantas medicinais.
Colaboradora de blogs e instrutora de cursos, palestras e vivências.
Mestra em Hospitalidade pela UAM-SP (2006), bacharel em relações
públicas pela FCS Cásper Líbero (1993), professora e coordenadora de
cursos universitários de 1999 a 2015 (FAAP, UniSant´Ana e Anhembi
Morumbi), com experiência de mais de 28 anos na área de comunicação e
eventos. Criadora da marca Alquimias da Bruxinha (saboaria
fitoterapêutica e terapias holísticas) e da SexAtivação (projeto com
produtos e serviços holísticos que têm como objetivo ativar a vida
amorosa e sexual dos casais através de técnicas holísticas. Atendimentos:
Oráculo do casal, Baralho cigano, Reiki celta, Terapias holísticas, Sex coach
holístico e Vivências de SexAtivação,
(11) 9 9892 - 0750

Luciana Leonel
Liz T. Carvalho
Trabalho com Reiki e Cristais, Auriculoterapia , Massagem
terapêutica/relaxante e Reflexologia
(11) 97668-9973

Terapeuta, Coach e Facilitadora de Cursos
Atendimentos: Mesa Radiônica - Mesa Quântica Estelar, Barras de
Access, Facelift de Access, Coaching Holístico, Magnified Healing e
Terapia de Cristais.
(11) 9 7501-7400

Luciana Oliveira
Com Foco na transformação e despertar. Formou-se em Terapia Corporal
Holística, pela Humaniversidade Holística, além de ter realizado um
treinamento intensivo em tratamentos com as técnicas de Massagens
Holísticas em Poole, Inglaterra. Desenvolveu a sua própria técnica:
Astromassagem, baseada no equilibrio dos quatro elementos do seu
mapa astral. Dedica se também a aplicação da Barra de Access, uma
ferramenta de expansão da consciência. «Acess encoraja e empodera as
pessoas a SEREM. Ser a energia que você é cria efeitos mais poderosos e
potentes no mundo. «
(11) 98354-0028

Lucimara Gonçalves Ribeiro.
Aplica a técnica que desenvolveu, a qual denomina de Maraessência.
Formada no Instituto Oniki, desde 2002. Em drenagem linfática e
modeladora, pelo Senac. Também formada em: Anma, Ahiatsu, Ayurvédica.
Sua massagem trabalha rosto e corpo, em 50 min de sessão. Tem o
objetivo é melhorar o corpo como um todo, inclusive as energias. É aluna
do Espaço Entrevidas, onde aprende a trabalhar as Bioenergia.
(11) 98219-6073

@maraessência

luhamodini@gmail.com

Marilene de Aguiar
Luciana L es
Auxilia pessoas na realização de seus objetivos.
- Terapia Motivacional - Life Coaching - Coaching voltado ao
Empreendedorismo - Apoio em processo de transição de carreira
(11) 98556-3030

Marcelo D'Alessandro
Advogado atuante nas áreas de Contratos e Direito do Consumidor.
Consultoria jurídica para micro empreendedor individual, pequenas e
médias empresas.

(11) 94765-7567 | (11) 98901-3922

Se tornou Terapeuta Holística em 1995, quando se preparou pela UNIPAZMG apartir de 1990. Cursou técnico em Psicologia Junguiana transpessoal
Interpessoal 2 anos em BH. Radiestesista cristaloterapia, massoterapia
realinhamento da Coluna, regressão enérgetica, day spa c/ desintoxicação
orgânica, talassoterfhie.Terapeuta floral - Fisioquantic florais da ciência
Quântica. Aborda registros no DNA negativos, liberando assim gens
positivos. Esteticista Ortomolecular facial e corporal. Atende com
desconto pelo cartão OpenLine.
(11) 96350-1234 | marilenedeaguiar@gmail.com | www.clinicaspaorganico.com.br

Marta C onado
Terapeuta Florais ,Reike ,cristais e mandala. Também Terapeuta Barras
de Access, Facelift e processos corporais energético. Facilitadora de
Barras de Access e Facelift energético.
(11) 98941-0660

Marina Pedr o

Mirele Rezende

Especialista em Nutrição esportiva e emagrecimento.
Trabalha em conjunto com o indivíduo buscando qualidade de vida,
performance, estética, emagrecimento, fortalecimento, ganho de massa
muscular, saúde e resultados, incentivando as mudanças de hábito e
rotina. Consulta Nutricional, Tratamento para obesidade, Reeducação
alimentar, Anamnese, Plano Alimentar Personalizado, Indicação de
Suplemento Nutricional, Intervenção em casos de doenças metabólicas.

Empreendedora e Idealizadora do Espaço Conectar - Coworking de Bemestar emocional, físico e estética. Especialista em viabilização de negócios
e relacionamento com o mercado. Consultoria em Benefícios para
Empresas, sua expertise nessa área possibilita para o cliente final
indicações de ações voltadas à Saúde e Bem Estar do próximo. Aplica
iniciação à Meditação e PNL, personalizado por pessoa. Acredita que a
saúde emocional pode auxiliar o país para uma sociedade mais justa,
humanizada e consciente com sua jornada.

(11) 96826-0251 | nutrimarinapedroso@gmail.com| @mamapedroso

Mariana Pelais

Raﬀa Dourado

Designer Gráfico
Cuida da identidade visual de empresa e pessoas, contribuindo para
fortalecer a imagem e expandir o alcance de divulgação. Com foco em
divulgação digital, em redes sociais e papelaria. Criação de logotipo,
cartão de visitas, artes digitais e demais criações.
(11) 96749-3208

marianapelais@hotmail.com

Ricardo Shigueo
Formado em curso técnico de Massoterapia pelo Instituto de Terapia
Integrada ( Itio). Trabalho com as seguintes técnicas : Anmá , Shiatsu ,
Massagem Clássica , Reflexologia, Massagem Facial , Bambuterapia ,
Massagem Sueca e Liberação Miofacial, Auriculo e Ventosa.

(11) 96345-5577

Palestrante, terapeuta tântrico, coach de relacionamento e sexualidade.
Sua missão é despertar o que há de mais sagrado em cada ser, em cada
coração, em cada alma. Desperte a DEUSA que habita em ti!

body sinergy massoterapia

Silvana Parente
Artista terapeuta e consteladora familiar com experiências e estudos na
Espanha e Brasil. Constelações individuais e em grupo podendo ser
ocultas as em grupo para manter em sigilo o problema constelado.

(11) 98082-5228

(11) 99938-1841

Rodolfo Rodrigues
Coach de Alta Performance, Life Coach, Leader Coach, Mental Coach,
Business & Executive Coach, Coaching Esportivo, Practitioner em PNL e
Mentor.

11-98178-5801

rodolfo@duotreinamentos.com.br

Shirlei Oliveira
Pré e pós operatório (Cirurgias estéticas corporais). Cuidados estéticos
para gestante( prevenção de estrias, manchas ,celulite inchaço e combate
o cansaço das pernas). Tratamento estético para manchas nas axilas,
virilha e interno de coxa. Drenagem linfática. Limpeza de pele.
Maquiagem( social, noivas e festas no geral). Massagem vasocinética
desinfiltrante( tratamentos para celulite grau 1, 2 e 3). Massagem anti
stress (focando nos músculo tenso), destress (pinda massagem) e express
(pedras quentes). Massagem holistica (Obesidade, síndrome do pânico,
depressão,autoestima baixa e prevenção).
( 11) 94125-9788

Paulo César
Psicoterapia de adolescentes, adultos, casais e gestantes. Formação em
Psicologia Humanista e orientação nas Psicologias Analítica e Budista, e
em Coaching Psicoterapêutico. Atende clientes com depressão, pânico,
problemas de sexualidade, dificuldades de relacionamento, ansiedade e
outros dificultadores do equilíbrio psicoemocional, da saúde mental e da
felicidade.
(11) 98199- 5612

R angela Tavares
Atende na abordagem psicanalítica, considerando as vivências desde as
épocas mais primitivas do paciente e seu inconsciente. Experiência em
casos de Depressão, ansiedade, Síndrome do Pânico, baixa autoestima,
fobias, traumas de infância, somatizações, dificuldades de
relacionamentos, lutos, mudanças, complexos físicos e outros. Autora do
blog TERAPIA PARA A VIDA e articulista convidada de outros blogs.
Colaboradora do site de autoconhecimento Somos Todos Um, com artigos
publicados e traduzidos. Desenvolvedora do Programa Caminhando na
Clínica, de aperfeiçoamento para estudantes e recém formados em
Psicologia Clínica.

shirlei262oliveira@gmail.com

R ana de Souza
Assistente, Assessora, Braço direito do Espaço Conectar. Profissional
extremamente dedicada e comprometida para que tudo corra bem aos
profissionais e seus clientes durante o período de atendimento. Está
sempre disposta, atenta e comprometida com o bem-estar de todos no
Espaço Conectar.

Sandra Cruz
Fisioterapeuta. Técnica em Enfermagem desde 1994; Com Capacitação
em Estética; INSTRUTORA DO MÉTODO PILATES.

11 96943 - 7014

(11) 98572 -5600

Samuel Iwassaki
Professor de Yoga e massagista Thai. A Yoga e a Massagem Thai
trabalham o corpo à partir de princípios muito próximos, na Yoga o
indivíduo é ativo no trabalho enquanto na Thai é passivo. Liberar tensões
acumuladas e levar o indivíduo ao estado meditativo de presença e bemestar é o objetivo em ambos os sistemas que, além do relaxamento,
trabalham de forma sutil e suave, através do corpo, questões emocionais
e psicológicas. Experimente e receba os benefícios já na primeira aula ou
sessão.

Suellen Rodrigues Pinheiro
Consteladora Familiar e Practioner em Barras de Access.

(11) 97179-0571

( 11) 98314-4622

Tiago Pelais
Desenvolvedor de Sites, Sistemas e Aplicativos.
Otimização e restrição de sites!

(11) 96235-0877

www.webvisionsistemas.com.br

Yma S aya Fernandes
ENFERMEIRA ESTETA. PÓS GRADUAÇÃO PELA IBECO
Limpeza de pele, Peeling Químico, Tratamento em microvasos,
Microagulhamento, Tratamento para Acne, hiperpigmentação, celulite e
estrias. Drenagem linfática pré e pós operatório.

(11) 98431-0204

Valquiria Shirai
Coach e Terapeuta Vibracional. Atua com Coaching Integrativo Sistêmico e
Terapias. Energéticas/Corporais utilizando técnicas como: Magnified
Healing®, ´Light Healing´, Terapia de Integração Psicoenergética (“Mãos
de Luz”), Energia Atlante® e Shiatsu. Conduz grupo de meditação e
ministra cursos de Magnified Healing® e `Light Healing´.
(11) 99345-2228

Vanderson Batista
Terapeuta Corporal e Facilitador de Curso Livres de Massagem Tântrica.
Atendimento exclusivo para Homoafetivos.

(41) 99618-5396

andersonbatist@gmail.com

