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A Transformação e Auto-Organização 

Integral é um poderoso instrumento 

para  lidar com o comportamento e 

compreender suas motivações.

Neste Grupo de Aplicação, por meio 

de conversas em grupo, entremeadas 

de explicações, vivências e aplicação 

de técnicas, o participante vai 

construindo uma compreensão sobre 

si mesmo, sobre as formas de estar 

no mundo e de transcender os 

estados usuais de consciência. Num 

contexto estimulante e abrangente, o 

grupo promove vínculos saudáveis, 

nutritivos e um sólido caminho de 

autoconhecimento.

Infindha

Rua Os Dezoito do Forte, 955 - Sobreloja

Caxias do Sul - RS

54 3228.9972



OBJETIVO
Desenvolver, de forma conceitual e 
vivencial, os instrumentos da 
Transformação e Auto-Organização 
Integral. Promover um contexto de relação, 
colaboração e desenvolvimento contínuo 
entre os participantes. 

PÚBLICO ALVO
Pessoas envolvidas em abordagens 
terapêuticas (medicina, psicologia, 
assistência social, terapias alternativas) e 
abordagens evolutivas (coaching, 
liderança, etc.). Pessoas interessadas em 
desenvolvimento humano. 

INVESTIMENTO

Local:

Horários e Datas:
.

Inscrições: 

TRANSFORMAÇÃO E AUTO 

ORGANIZAÇÃO INTEGRAL 

GRUPO DE APLICAÇÃO

INTRODUÇÃO À 

TAOI
Os princípios da 
Transformação e Auto-
Organização integral. Como 
pensar o ser humano a partir 
de uma abordagem 
abrangente e adequada para 
transformar as práticas do 
dia-a-dia.

AS TÉCNICAS 

BÁSICAS
Processos de mudança 
simples. Mudanças a partir 
das motivações essenciais. 

Pesquisa das causas de um 
comportamento. Promoção de 
alinhamentos conscientes

PROMOVENDO 

MUDANÇAS
Exemplos de aplicação em 
casos práticos e reais.  
Discussão crítica sobre o 
pensamento social 
convencional. 
Conscientização coletiva dos 
insights que provém desta 
abordagem e a criação de um 
projeto evolutivo pessoal.

PERFIL DO INSTRUTOR

Sérgio Bracagioli
Diretor da INFINDHA. 
Engenheiro, Psicoterapeuta 
e Coach. 
Transitou profissionalmente 
entre abordagens corporais, 
cognitivas e noéticas. 
Em 2003 apresentou a sua 
síntese por meio da 
Transformação e Auto-
Organização Integral e a 
ensina a psicoterapeutas e 
coaches em workshops, 
cursos e grupos vivenciais.

Dedica-se a atendimentos 
individuais, cursos e grupos 
de desenvolvimento 
humano. 

Saiba mais em:

http://infindha.com


