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MINICURSO A TERAPIA HIGIENISTA

CARGA HORÁRIA: 160 HORAS

DESTINATÁRIOS: Público  em  Geral  (crianças,  jovens,  adultos  e  idosos),

médicos, nutricionistas, terapeutas e demais profissionais da área da saúde. 

EMENTA

Este  minicurso  possui  fins  de  qualificação,  especialização  e

aprofundamento em Naturopatia. O seu principal objetivo é ensinar e orientar os

alunos no  estilo de vida Higienista de Cuidados da Mente e do Corpo. Serão

ensinados os elementos necessários para aquisição de uma boa saúde, bem como se

ensinará como reverter seus diversos problemas de saúde de maneira natural, com

base nos mesmos elementos.

Serão dadas, também, orientações específicas sobre como os alunos poderão

conduzir uma alimentação saudável e vitalizante pra que igualmente produza saúde

e reverta os seus eventuais problemas de saúde.

No mais, serão ensinadas as bases fundamentais da Higiene Natural. A

verdadeira Ciência da Saúde  que revela que a saúde é apenas produzida pelo

estilo  de  vida  em  conformidade  com  as  leis  naturais,  sem  se  fiar  em

medicamentos,  remédios,  drogas,  terapias  alternativas,  vacinas,  cirurgias  ou

qualquer outro tipo de tratamento caro e/ou agressivo.

MÓDULO 1 

Os 7 Elementos ou Preceitos Naturais Higienistas para saúde e bem viver.

1 – Ar Puro e Contato com a Terra

2 – Água

3 – Sol

4 – Alimentação

5 – Exercícios Físicos

6 – Sono e Descanso

7 – Mente e Emoções
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MÓDULO 2

 

Os 7 Princípios Higienistas para uma saúde de excelência.

1 – Enxergue a saúde como algo holístico

2 – Não busque Curas Mágicas

3 – Biorritmos (Horários de Alimentação e de Descanso)

4 – Energia Vital

5 – Frutas

6 – Fome Real e Fome Emocional

7 – Tenha paciência na recuperação da saúde

GRADE HORÁRIA CURRICULAR

MINICURSO
A TERAPIA HIGIENISTA

MÓDULOS
 CARGA

HORÁRIA*

MÓDULO 1

(Os 7 Elementos ou Preceitos

Naturais Higienistas para

saúde e bem viver)

Ar Puro e Contato com a Terra 10

Água 5

Sol 5

Alimentação 20

Exercícios Físicos 5

Sono e Descanso 10

Mente e Emoções 15

MÓDULO 2

(Os 7 Princípios Higienistas
para uma saúde de

excelência)

Enxergue a saúde como algo holístico 5

Não busque Curas Mágicas 5

Biorritmos – Horários de Alimentação 10

Energia Vital 10

Frutas 15

Fome Real e Fome Emocional 10

Tenha paciência na recuperação da saúde 5

PROVA FINAL FACULTATIVA Questões objetivas e Discursivas 30

* Aulas exclusivamente online, com reuniões por videoconferência de 15 em 15 dias

por 3 meses.

IMPORTANTE: para aqueles que não forem fazer a prova será expedido certificado de

130 horas e não de 160 horas. Isso porque, por meio de certificado a partir de 150 horas,

já é possível se habilitar profissionalmente junto à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERAPEUTAS

HOLÍSTICO (ABRATH), dar entrada na carteirinha profissional como Terapeuta Alternativo e

obter um número de matrícula para atuar profissionalmente se desejar. Nada mais justo do

que conferir esse benefício à quem decidiu fazer a prova.

ATENÇÃO!

Em caso de dúvidas, mandar e-mail para naturopatahigienista@gmail.com


