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Formação Acadêmica e Especializações:  

• Graduação em Administração pela UFBA – Universidade Federal da Bahia – ago/1975. 

• Mestrado com ênfase em Psicologia Humanística e Transpessoal - Leeds University – Leeds – 
Inglaterra – nov/1977. 

• Mestre e Membro da “Faculty of Physiatrics” – Londres – Inglaterra – jul/1978. 

• Diploma em “Spiritual Healing” – Psykisk Center ApS – International Centre for Human Growth 
– Ringkøbing – Dinamarca – mai/1986. 

• Participação em cursos de Anatomia e Fisiologia Humana – Universidade de Londres – 
Inglaterra. 

• Especialização em Sexualidade, Psicossíntese e Gestalt – Londres – Inglaterra. 

• Formação extensiva em práticas terapêuticas e de healing – Inglaterra e Dinamarca. 

• Desenvolvimento e especialização nos estudos e práticas de energia, healing e meditação – 
Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Holanda, Portugal, Venezuela e Brasil.  

 

 

Experiências e Atividades Profissionais: 

• Co-fundadora do Spectrum Centre – Londres – Inglaterra – 1976 a 1984. 

• Co-fundadora do LOGOS – Centro de Estudos e Práticas de Energia, Desenvolvimento e 
Integração Humana – Salvador, Bahia – Brasil – 1999. Em agosto de 2008, assume a 
coordenação integral do LOGOS. 

• Desde 1977 ministra cursos, seminários, retiros e workshops de healing, meditação e 
desenvolvimento humano em países da Europa e diferentes estados do Brasil.  

• Nos últimos 40 anos, em sua prática profissional, realiza acompanhamentos individuais e de 
casais e supervisiona profissionais que trabalham com o healing, no Brasil e na Europa.  

• Criadora e coordenadora dos “Círculos de Healing” – ago/2006, ago/2007 e jul/2008, 
abril/2018, jun/2018 e ago/2018. 

• Ao longo da sua carreira profissional participa, como palestrante, em congressos, conferências, 
espaços culturais e universidades para transmissão dos seus conhecimentos. 

• Ministra cursos de healing e meditação para empresas privadas, órgãos públicos e 
organizações não governamentais.  

 

 



Publicações:  

Therapy and Healing: a personal attempt to demystify healing and to define some 
principles of the therapeutic and healing work. In: Revista Energy and Character – The 
Journal of Biosynthesis, vol.14, nº 2, editado por David Boadella, Abbotsbury Publications, 
Rodden, Dorset, England, 1983, p. 1 a 20.  

Terapia e cura: uma tentativa pessoal de desmistificar a cura e definir alguns princípios do 
trabalho terapêutico e de cura. In: Energia e Caráter 1, organizado por Rubens Kignel, 
Summus Editorial, São Paulo/SP, Brasil, 1997, p. 88 a 111. 

O trabalho com o healing: energia e autocura como um processo de crescimento e 
autodesenvolvimento. In: Guia de Abordagens Corporais, Summus Editorial, São Paulo/SP, 
Brasil, 1997, p. 158 a 164.  

Terapia e Healing: uma tentativa de desmistificar healing e definir alguns princípios de 
trabalho. In: Revista ELOS – Estudos da consciência, healing, energia e crença, vol.1, 
publicada pelo LOGOS – Centro de Estudos e Práticas de Energia, Desenvolvimento e 
Integração Humana, Salvador/BA, Brasil, 2002, p. 23 a 49.  

Autora e organizadora da Coletânea ELOS – Estudos da consciência, healing, energia e 
crença (vols. 1, 2 e 3), publicada pelo LOGOS, com o apoio da Caixa Econômica Federal e da 
Petrobras, Salvador/BA, Brasil, 2002, 2003 e 2005.  

Revisora técnica e consultora da tradução do livro Conversas com Bob Moore, traduzido e 
organizado por Elza Tamas, Ed. Scortecci, São Paulo/SP, Brasil, 2013.  

Autora do Prefácio do livro Conversas com Bob Moore, traduzido e organizado por Elza 
Tamas, Ed. Scortecci, São Paulo/SP, Brasil, 2013, p.7 a 10. 

Healing e Gratidão. In: O Livro da Gratidão, inspiração para agradecer, escrito e organizado  
por Carolina Chagas, Ed. Fontanar, São Paulo/SP, Brasil, 2017, p.88 a 90.  

 


