
                            

Escola de Quirofonética de Portugal

Workshop - Quirofonética

A Quirofonética  é  uma  terapia  que  utiliza  a  força  curativa  dos  fonemas  (vogais  e
consoantes) através de deslizamentos com as mãos na pele do paciente.

Neste Workshop, além de experimentar os efeitos da Quirofonética, vamos informar o
participante de que trata esta terapia,  seus fundamentos e aplicações em inúmeros
domínios  da  Saúde:  Fonoaudiologia,  Psicopedagogia  e  Pedagogia  Terapêutica,
Psicologia, Psiquiatria, Medicina.

É  destinado  a  todas  as  pessoas  interessadas,  terapeutas,  pedagogos,  professores,
profissionais  da  área  da  saúde  e  médicos  e  em especial  aos  que  já  manifestaram
interesse em vir frequentar o Curso de Quirofonética que se irá iniciar no decurso deste
ano, em Lisboa. 

Esta terapia baseia-se nos princípios da Metamorfose de Goethe e nos princípios da
Antropologia de Rudolf Steiner.

Foi  desenvolvida pelo  Terapeuta da Fala  Alfred Baur.  Considera o aparelho fonador
como um pequeno “Homem da Fala”. Quando falamos usamos o nosso corpo como um
Todo - a totalidade do organismo está a ser ativada. A fala não é assim considerada
apenas como uma função mecânica de produzir sons para poder tornar audíveis os
nossos pensamentos. 

Durante  o  nosso  encontro  serão  abordados  estes  princípios  e  experimentados  na
prática  através  de  vivências  corporais.  Os  participantes  poderão  assim sentir  como
alguns fonemas são percebidos através dos nossos sentidos. 

Este Workshop é de suma importância e requisito básico para as pessoas que
pretendem fazer o Curso de Formação em Quirofonética que terá início em 2017 e
que está em fase organizacional. 

Data: 11 de Março de 2017 das 9:00 - 12:00h e das 14:00 - 16:00h
Preço: €50,00 e €40,00 para Sócios da AMA 
Local: Rua Alexandre Herculano nº 19 r/c – 1250-008 Lisboa 

 
Inscrições: tel.: +351 937408199 (Mizé Diniz) 

Vagas Limitadas
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