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Toda a Psicoterapia humanista pretende, fundamentalmente, retirar o Homem dos 

estados confusos ou de sofrimento em que este se encontra, de forma eficaz e tão 

rápida quanto possível. Mais: considera que este é o seu próprio "curador interno" e 

que o (psico)terapeuta é apenas um facilitador do processo de cura. 

A ilusão em que vivemos as nossas vidas e em que percecionamos a realidade conduz 

aos medos, aos padrões cristalizados do inconsciente e à resistência à verdade. A 

felicidade é, no fundo, o único objetivo que pauta a vida de todos os seres humanos; 

mas a ilusão presente em nós acaba por constituir um obstáculo muitas vezes 

intransponível entre nós e a felicidade por que tanto almejamos.   

Quando a mente está "doente" (presa da ilusão e do sofrimento), ela precisa de cura. 

Ora, o objetivo da psicoterapia é exatamente contribuir para eliminar os 

condicionamentos mentais que impedem o livre acesso a uma vida plena e feliz. A 

psicoterapia transpessoal desempenha um papel insubstituível na ajuda a uma pessoa 

que comece a questionar a realidade das manifestações do seu infortúnio e que não 



tenha a capacidade, por si própria, de ter a perceção correta da realidade das suas 

ilusões, não sendo capaz de determinar a sua origem profunda e, menos ainda, 

percecionar a solução para os seus problemas. A psicoterapia ajuda a tomar consciência 

(e a abandonar) ilusões, crenças e autolimitações inconscientes, a entender a relação de 

causa/efeito dos fenómenos, a sua inter-relação e o efeito "quântico" das ações 

projetadas. 

 

Esta abordagem é portanto útil em situações que envolvem sentimentos confusos, 

tristeza/angústia, relações unipessoais ou inter-relacionais insatisfatórias, etc., tais 

como: 

• Problemas conjugais ou relacionais (ex: aconselhamento matrimonial ou no 

enquadramento profissional) 

• Jovens (em situações de insucesso escolar, angústias, medos, stress, etc. - ouvimos, 

aconselhamos e orientamos os jovens e pais!) 

• Depressão (aprende-se a identificar e mudar padrões negativos de pensamento e de 

comportamento e a adotar estratégias que ajudam a lidar com as situações, tornando-

se mais ativo e cooperante com a vida e reconquistando alegria). 

 

Com o evoluir das sessões, o paciente torna-se mais consciente e mais seguro, vê crescer 

a sua autoconfiança e autoestima, tornando-se absolutamente capaz de agir por 

antecipação. Ele não só muda a sua perceção dos fenómenos, mas também a perceção 

de si próprio. Assim, são drasticamente reduzidos os níveis de ansiedade, depressão, 

insegurança, melancolia, agressividade, etc.; criam-se simultaneamente as condições 

para relações familiares, afetivas, laborais e sociais mais harmoniosas. 

A psicoterapia de orientação "transpessoal" transcende o "ego" - ao considerar não 

apenas os processos mentais (psicofísicos), trabalha no campo do corpo subtil e 

energético, isto é, abarca o plano da anima (alma) e da dimensão espiritual do homem. 

Hoje em dia a espiritualidade já não é entendida no plano reducionista do religioso e do 

dogmático; ela retoma o seu sentido metafísico e representa hoje o cerne da plena 

essência do homem. 

Crenças e pensamentos limitadores geram emoções e comportamentos e estes são 

fonte de circunstâncias e reações externas entendidas na forma de “realidade”. Ajudar 

a desmontar este paradigma para recriar uma nova “realidade” é o âmbito desta 

abordagem terapêutica. 

 

No Harmonizando, as sessões de Psicoterapia de orientação Transpessoal desenrolam-

se em torno do Counseling e Mentoring (aconselhamento e orientação) que se associa 

de forma integrada a outras técnicas, tais como: 



- a Terapia Sistémica ou Constelações Familiares; 

- a Hipnose Clínica; 

- a Técnica de Libertação Emocional (EFT); 

- as Técnicas de Desprogramação e Reprogramação Mental e Comportamental (PNL e 

outras).  

 

Todas estas podem ser consultadas neste site. 

 

 

 


