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▪ Por tratarem de temas interligados, os módulos do curso obedecem a uma sequência

lógica, mas não é obrigatório cursar todos eles.

▪ O curso é aberto a quem se interessar, sem qualquer tipo de pré-requisito. A exceção

fica por conta do módulo I., que oferece duas possibilidades, uma para todos os

interessados (Ia.) e outra só para fisioterapeutas e profissionais da área da Saúde (Ib.).

▪ Cada módulo é composto de 4 aulas ao vivo de 1,5 hora cada.

temas correlatos
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módulos

Ia. Bases filosóficas do Ocidente – do átomo ao holograma.
ou
Ib. Bases filosóficas de práticas terapêuticas e de Saúde e Medicina.

II. Arquétipos – Jung e mitos gregos.

III. Tarô mitológico e 4 mitos arquetípicos.

IV. A linguagem do tarô e o alfabeto do conhecimento.

V. Linguagens simbólicas : o que é símbolo ?

Visitando símbolos : oráculo, tarô, quadrado mágico, perfis por cores, zodíacos........

VI. Tipos Sensíveis (homeopatia) + arquétipos (Jung) + humores (Hipócrates).
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programa

Módulo I. Bases filosóficas do Ocidente (I.a)

Bases filosóficas de práticas terapêuticas e de Saúde e Medicina (I.b)

Introdução Grécia : o 3 e seus múltiplos (3-6-9-12). Primeiros símbolos, primeiras abstrações.

Hipócrates : Teoria dos 4 humores, desdobramentos e associações. Saúde como equilíbrio.

Pitágoras : nº áureo, “geometria sagrada”, pentagrama e suas variáveis.

Atomismo : evolução por complexidade crescente, complexidade ordenada. Energia e matéria.

Platão : os sólidos de Platão, sensível/inteligível, análise/síntese, opinião/conhecimento.

Aristóteles : ato e potência (estado atual e potencialidades), evolução e complexidade crescente.

4 reinos/funções.

kínesis (de onde kinesithérapie – com desdobramentos e implicações) (I.b)

Memória : arquétipos (introdução), memória genética, memória inscrita.

Universo : átomo, energia, matéria, matéria sutil, informação, estruturas instáveis, sinapses.
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programa

Módulo II. Arquétipos

Linhas gerais da psicologia de Jung : individuação, sombra, anima/animus, os diferentes tipos de
personalidade, padrões de comportamento, impulsos inconscientes. Emoções e reações.

Narrativa de mitos gregos e detalhes das divindades mais importantes. Exercícios práticos.

Link da análise junguiana e mitos gregos + olhar da psiquiatria.

Ferramental para uma análise mais rica e abrangente, fugindo de estereótipos e análises simplistas ou
enganosas.
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programa

Módulo III.
Tarô mitológico e 4 mitos arquetípicos da cultura ocidental – arcanos maiores e menores
sem mistério nem esoterismo.

Simbolismo das cartas e dos naipes. Deuses e heróis em sagas narradas e explicadas um
a um.
Associação com elementos, humores (Hipócrates), geometria.

Módulo IV.

A linguagem do tarô e o alfabeto do conhecimento (várias tiragens).

Jung, sincronicidade, símbolos e valores comuns.

Quem entende a base, entende todo o resto. Decodifica.

ATHENA
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programa

Módulo V.
Linguagens simbólicas : o que é símbolo ?
Desde o oráculo grego, o simbólico é universal, por isso se desdobra em variadas
ferramentas : cores, personagens arquetípicas, psicogenealogias, quadrado mágico,
pentagramas, eneagramas, zodíaco, tarôs.

Olhando de perto e com critério, não há mistério que resista : tudo são símbolos.

Módulo VI.
A tipologia homeopática : Tipos Sensíveis, o que são ? Quais são ? Quantos são ?
Como se manifestam ? Qual sua função ? Eles se associam a uma morfologia típica ?

A pessoa como combinação de elementos : Tipos Sensíveis + arquétipos + humores
+ circunstâncias = indivíduo.

fosfórico       sulfúrico        carbônico      fluórico
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material

Além do certificado, o aluno recebe :
▪ Material didático contendo a apresentação integral de slides.
▪ Roteiro cruzado associando temas apresentados e slides.
▪ Bibliografia + links de vídeos.

Em todos os módulos, oficinas com baralhos exclusivos do Instituto BASE.

A prática em aula com esse material ajuda na assimilação dos
conteúdos e permite ao aluno identificar padrões de
comportamento e modos de ser, por meio de associações e da
interação com o grupo.
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FILOSOFIA É A BASE DE TUDO

VISITE NOSSO SITE PARA SABER POR QUE
WWW.BASEFILOSOFIA.COM.BR

Marly N. Peres

marly@basefilosofia.com.br
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