
 

PARA TERAPEUTAS INTERESSADOS 

Abaixo, utilizando dos quadrantes de Ken Wilber, alguns trabalhos que podem ser 

desenvolvidos no Espaço.  Se você tem qualificação para algum desses trabalhos ou outros 

nos ramos da terapia complementar ou integrativa, coaching, psicologia e psicanálise 

entre em contato conosco, mande seu currículo, venha conhecer nosso Espaço. Teremos 

imenso prazer em conhecê-lo.  

FORMA DE TRABALHO - O Espaço Telos trabalha com a integração das diversas técnicas 

aos moldes da Teoria Integral de Ken Wilber, resumidamente, todos os quadrantes 

(objetivo, subjetivo, intersubjetivo, interobjetivo) todos os níveis (emocional, mental, 

espiritual). Tem como objetivo promover tratamentos integrados para uma maior eficácia 

das técnicas, alcançando desta forma melhores resultados.  

Trabalho Integral - Terapêuticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO FÍSICO - O Espaço Telos possui diversas salas e locais ao ar livre para trabalhar 

com terapias individualmente ou em grupo.   

LOCALIZAÇÃO - O Espaço Telos está localizado em área de chácaras, a 3,7km do Centro, e 

o contato com a natureza é um de seus diferenciais. 

CONTRATAÇÃO - No caso de utilização do salão existem as modalidades por aula ou dias e 

horários específicos na semana (participação de 25%). As salas podem ser locadas nas 

Quadrante Superior Esquerdo 
(SE) 

 
SUBJETIVO - INTENCIONAL 

 
Psicoterapia, psicanálise 

Psicoterapia transpessoal 
Mindfulness 

 
 
 

Desenvolvimento emocional, 
mental, espiritual 

Quadrante Superior Direito (SD) 
 
 

OBJETIVO - COMPORTAMENTAL 
 

Homeopatia, florais, fitoterapia  
Reiki, acupuntura, massoterapia 

Yoga, Tai-chi, Qi Gong 
 
 

 
Desenvolvimento físico- 

energético 

Quadrante Inferior Esquerdo (IE) 
 

INTERSUBJETIVO - CULTURAL 
 
 

Terapia de grupo  
Constelação familiar 

Terapia de casal 
 
 
 

Desenvolvimento nos 
relacionamentos 

Quadrante Inferior Direito (ID) 
 

INTEROBJETIVO - SOCIAL 
 

 
Coaching profissional 
Caminhada ecológica 

Voluntariado 
 
 
 
 

Desenvolvimento interobjetivo 



 

modalidades por sessão, dias específicos da semana ou permanente. Os terapeutas devem 

ser autônomos, ou providenciar sua regularização como tal. O modelo de organização no 

qual o Espaço Telos se espelha como empresa pode ser conferido neste link.  

 

+ ESPAÇO FÍSICO 

O Espaço Telos possui quatro salas para atendimento individual, um salão para 

atendimento ou aula em grupo, um rancho para atendimento ou aula em grupo, amplo 

jardim para atendimento ou aula em grupo. 

O Espaço Telos é uma chácara de 2000m² gramada, arborizada, com estacionamento, 

portão eletrônico, rancho, piscina, poço, etc. Contém quatro salas, três quartos, três 

cozinhas, seis banheiros e um salão. Fica a apenas 5 min. do centro de Bragança Paulista. 

 

O ESPAÇO TELOS É 

 

 

Quadrante Superior Esquerdo 
(SE) 

SUBJETIVO - INTENCIONAL 
 
 
Um espaço de interiorização. De 
busca de equilíbrio emocional-

mental. De busca espiritual. 
 

 
 

Saúde emocional, mental, 
espiritual 

Quadrante Superior Direito (SD) 
 

OBJETIVO - COMPORTAMENTAL 
 
 

Um espaço para saúde física. 
Reequilíbrio energético. E saúde 

dos corpos sutis. 
 
 
 
Saúde dos corpos grosseiro, sutil, 

causal  

Quadrante Inferior Esquerdo (IE) 
 

INTERSUBJETIVO - CULTURAL 
 

 
Um espaço de interação saudável. 

De integração harmoniosa. De 
troca compassiva. 

 
 
 
 

Saúde nos relacionamentos 

Quadrante Inferior Direito (ID) 
 

INTEROBJETIVO - SOCIAL 
 

 
Um espaço de integração com a 

natureza. De percepção ecológica. 
De economia sustentável. 

 
 
 

 
Saúde nas trocas interobjetivas 

https://targetteal.com/pt/blog/os-3-grandes-avancos-das-organizacoes-do-futuro/

