
E GRUPOS



“Um grupo só pode crescer e 

funcionar com harmonia, a 

part i r  do equilíbrio e 

crescimento pessoal de cada

indivíduo.”

VERA
CALVET
Fundadora e

vice-presidente do  

Instituto Ráshuah  

do Brasil.



Um caminho  
de aprendizado

rashuah.com.br

Há 30 anos as técnicas exclusivas Ráshuah
começaram a ser desenvolvidas por Vera
Calvet, que junto com Sérgio Linhares, fundou
o INSTITUTO RÁSHUAH DO BRASIL.
Com um conjunto de métodos exclusivos,
tendo como base a meditação e técnicas de
auto-observação, temos um trabalho único
que permite ao indivíduo aprender a se
movimentar na vida, nos relacionamentos e
nas organizações, a partir da perspectiva mais
ampla e consciente do que chamamos de EU
OBSERVADOR.



É um estado de absoluta presença, quanto

aos nossos pensamentos, emoções e

ações e, consequentemente, em relação

aos outros, ao ambiente que estamos

inseridos e aos eventos que vivenciamos.

A partir desse estado de maior

interiorização, percepção e conexão,

aumentamos nossas possibilidades de

enxergar e lidar melhor com nossas

potencialidade e desafios, além de

ficarmos aptos a atuar de forma mais

focada, criativa, produtiva e alinhada com

nossos valores e propósito.

O que é
esse estado de
Eu Observador?



Nosso cérebro é a nossa central

de informações.

É um espaço de armazenamento,

associações e memórias.

Aprender a lidar com esse HD vivo,

nos garante uma maior qualidade

de vida e uma maior consciência de

nossos comportamentos e escolhas.

É A PARTIR DO PENSAMENTO QUE

TUDO SURGE EM NOSSAS VIDAS.

Nesse sentido, a qualidade de nosso

universo mental impacta diretamente

nossas emoções, ações, nossos

relacionamentos, nível de energia e

saúde.

Cérebro, esse 
HD vivo.



Ao longo da vida arquivamos uma série

de informações, que estão constantemente

servindo de base para pensamentos cotidia-

nos, mesmo que essas ideias ou crenças

estejam distantes do que somos ou desejamos

no momento. Além isso, muito dessas infor-

mações registradas foram associadas a senti-

mentos negativos, que frequentemente voltam,

trazendo desconforto emocional e resultando

em ações conturbadas.

O que está
arquivado em 
nosso HD, faz a 
diferença.



É como se tivéssemos a possibilidade

de observar todo o processo no exato

momento em que ele está

acontecendo, passando pela

formulação do pensamento até a

detecção de uma possível emoção

conturbada, permitindo ajustes de

rotas e uma ação muito mais

equilibrada e consciente.

Entretanto,
quando estamos
no Eu Observador,  
temos a chance
de perceber todo  
o caminho de
nossa atitude.



Quando diminuímos a velocidade de impulsos elé-

tricos em nosso cérebro, oxigenamos nossa mente e

abrimos espaços para tomadas de decisão melhores

e mais conscientes. Já, quando estamos com uma

frequência cerebral muito ativada, atuamos com nos-

sa capacidade mental cheia, com muitas associações

e reações automáticas, pouco espaço para o novo e

para uma visão mais clara e abrangente do que está

acontecendo. É como se estivéssemos com nossa

mesa de trabalho lotada de papéis por todosos

lados ou com um computador que roda lento, por

causa de seu HD pesado.

Mas como  
se chega lá?

Aprendendo  a

reduzir

a atividade

cerebral e a 

nos observar.



Maior controle mental e emocional para ações mais

assertivas e equilibradas!

Quando reduzimos nosso nível de estresse e

ansiedade, aumentamos a atividade do córtex pré-

frontal, a região do cérebro responsável por nossa

capacidade intelectual, tomada de decisão, atenção e

memória de trabalho, raciocínio abstrato,

planejamento e avaliação de consequências futuras.

Uma pessoa frequentemente assaltada por um estado

conturbado, inibe regularmente a função executiva,

perdendo capacidade de produção, foco, criativiadade

e de se comunicar e se relacionar positivamente.

O que
se ganha  
com isso?



PRONTO PARA  
UMA NOVA
PERSPECTIVA  
PARA VOCÊ
E SUAEQUIPE?



Então, escolha os 

temas e 

experimente os

benefícios de nossas

práticas e cursos.
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IMERSÕES
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VIVÊNCIAS

01
INSPIRANDO

OS QUATRO GRUPOS DE TEMAS ABAIXO, VISAM:

:: Aumento do foco, criatividade e produtividade;

:: Corpo e mente em harmonia;

:: Redução de conflitos, mais autoconhecimento, aumento de empatia

e autoestima;

:: Melhora na comunicação interpessoal e entendimento emocional;

:: Redução dos níveis de tensão e estresse;

:: Maior senso de propósito e pertencimento;

:: Desenvolvimento de relacionamentos mais integrados ecolaborativos;

:: Ganhos importantes nos processos estratégicos edecisórios.

04
PRÁTICAS



O estado de equilíbrio não é estático, tenso ou

forçado. E sim, um estado mental e emocional

atento, relaxado e de maior percepção interior.

Compreender e saber lidar com as emoções, como

a raiva, o medo, o controle, a frustração e outras, é

o que nos dá uma base mais harmônica e sábia, de

onde podemos fazer escolhas mais conscientes e

alinhadas com nossos objetivos.

INSPIRANDO

1 - O IMPACTO DO EQUILÍBRIO

EMOCIONAL EM NOSSAS ESCOLHAS

E PROCESSOS DECISÓRIO

Os relacionamentos são nossos maiores mestres e

desafios, mas também, nossas maiores

oportunidades de aprendizado. Entender os jogos de

poder e como lidar, aprender a respeitar o espaço e a

forma do outro, a nos comunicar de forma positiva,

reduzem nossas frustrações e nos conduzem para

trocas mais gratificantes.

2 - RELACIONAMENTOS:

A ARTE DO DAR E RECEBER  

COM SABEDORIA

01
:: TEMAS DE AUTOCONHECIMENTO ABORDADOS EM PALESTRAS COM 2 HORAS DE 

DURAÇÃO EM MÉDIA, COM UMA PRÁTICA EM GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE 

LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH 



A boa comunicação é uma arte que envolve uma

mente tranquila para que se atinja uma escuta 100%

presente, além de auto-observação e controle

emocional. Só a partir do entendimento profundo

sobre o que o outro está comunicando e como

estamos nos sentindo, é que podemos nos posicionar

corretamente, sem gerar conflitos.

INSPIRANDO

3 - O SILÊNCIO INTERIOR COMO

PONTO DE PARTIDA PARA UMA

MELHOR COMUNICAÇÃO

Uma mente quieta é campo fértil para a inovação, a

criatividade e a intuição. Por outro lado, uma mente

sobrecarregada é frequentemente agitada,

indisciplinada e divergente. Apenas em um estado

de atenção-relaxada podemos atingir uma visão

focada, maior eficiência e ideias inovadoras. Conheça

sua mente e o seu processo criativo.

4 - COMO O RELAXAMENTO MENTAL

NOS CONDUZ A UM ESTADO DE MAIOR  

CRIATIVIDADE E FOCO

01
:: TEMAS DE AUTOCONHECIMENTO ABORDADOS EM PALESTRAS COM 2 HORAS DE 

DURAÇÃO EM MÉDIA, COM UMA PRÁTICA EM GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE 

LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH 



Só podemos nos sentir verdadeiramente felizes e

plenos se tivermos a oportunidade de manifestar

nossos talentos em nosso dia a dia.

Reconhecer nossa potencialidade e essência nos

eleva para um estágio de maior realização e de

plena consciência do que de fato buscamos

conquistar.

INSPIRANDO

5 - RECONHEÇA E RESGATE

SEU PODER PESSOAL, PARA

UMA REALIZAÇÃO PLENA

Há momentos que precisamos parar e avaliar a rota.

Sentir se o caminho percorrido até agora está

alinhado com nossos valores, intenção e desejos.

Apenas em um absoluto estado de presença é

possível se reconectar, para seguir fazendo o que

nascemos para fazer.

6 - PRESENÇA

E PROPÓSITO  

DE VIDA

01
:: TEMAS DE AUTOCONHECIMENTO ABORDADOS EM PALESTRAS COM 2 HORAS DE 

DURAÇÃO EM MÉDIA, COM UMA PRÁTICA EM GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE 

LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH 



Viver constantemente com pensamentos voltados

para o passado ou para o futuro, só nos trazem

sentimentos de melancolia, ansiedade e

paralisação.

O presente é o único momento real onde temos

poder para fazer as escolhas que, de fato,

impactarão nossa vida. Aprenda como viver

consciente, organizado e presente em todos os

momentos.

INSPIRANDO

7 - GERENCIAMENTO MENTAL

E O GANHO DE PERFORMANCE

Dúvidas, medos e inseguranças nos paralisam e

afetam nossa capacidade de nos posicionar e

interagir com a vida e relacionamentos.

O equilíbrio e conforto emocional geram a confiança

que precisamos para seguir adiante com mais

entusiasmo e alegria. Compreenda os ciclos da

ação, reação e observação.

8 - GESTÃO EMOCIONAL,  

QUALIDADE DE VIDA  E 

BEM ESTAR

01
:: TEMAS DE AUTOCONHECIMENTO ABORDADOS EM PALESTRAS COM 2 HORAS DE 

DURAÇÃO EM MÉDIA, COM UMA PRÁTICA EM GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE 

LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH 



VIVÊNCIAS

Vivência 1

“EU QUERO, EU POSSO:

A ARTE DA ATENÇÃO-RELAXADA”

:: O cérebro e como trabalha essa central deinformações

:: Mente concentrada e foco de atenção

:: Ondas beta, alfa, teta e delta, como trabalhar nessesníveis

:: Processos conscientes e inconscientes

:: Acionando o hemisfério direito, criatividade, intuição

:: Limpeza e ganho de espaço mental

:: Combatendo o estresse

:: Mente concentrada

:: Aumentando a performance e produtividade

Vivência 2

“CHEGANDO LÁ: METAS TRAÇADAS  

E O CAMINHO DE MENOR ESFORÇO”

:: Pensamento direcionado e o reto pensar

:: Estabelecendo metas conscientes

:: O caminho apercorrer

:: O bônus versus o ônus de cadasituação

:: O que realmente deseja versus o que sefaz

:: Mensagens ocultas no cotidiano

:: Vontade, comprometimento e poder pessoal

:: WORKSHOPS COM 6 HORAS DE DURAÇÃO, COM VIVÊNCIAS E

APROFUNDAMENTO DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE MEDITAÇÃO E DINÂMICAS DE

GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH

02



VIVÊNCIAS

Vivência - 3

“REALIZAÇÃO PESSOAL:

MAIS AÇÃO E MENOS ATIVIDADE”

:: Entendendo a linha do tempo

:: Timing de ação

:: Tempos sem poder (passado e futuro)

:: Atenção no presente e colheita no futuro

:: Ações infundadas e inúteis

:: Muito movimento e pouco resultado

Vivência - 4

“PROTAGONISTA DA PRÓPRIA

HISTÓRIA: O QUE PENSO QUE

SOU, SOU”

:: Sou exatamente o que penso e não quem penso ser

:: Pensamentos e palavras positivadas através da PNL

:: Entendendo dever versus poder

02
:: WORKSHOPS COM 6 HORAS DE DURAÇÃO, COM VIVÊNCIAS E

APROFUNDAMENTO DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE MEDITAÇÃO E DINÂMICAS DE

GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH



VIVÊNCIAS

Vivência - 5

“TUDO SE RESUME A RELACIONA-

MENTOS. PRIMEIRO COM VOCÊ,

DEPOIS COM OS OUTROS”

:: Posicionando-se em sua base

:: Dramas e jogos de controle

:: O princípio daconfiança

:: Troca: a sabedoria de dar e receber

:: Prontos para a interação

Vivência - 6

“ASSUMINDO O CONTROLE DE

SUAS EMOÇÕES CONTURBADAS”

:: Onde e como começa o processo emocional  

em nosso cérebro

:: O impacto das emoções em nossocorpo

:: Como lidar com a raiva e a frustração

:: A origem do medo e seus sinais

:: A necessidade de controle

:: Como lidar com o estresseemocional

:: Lendo seus sinais emocionais antes deexplodir

02
:: WORKSHOPS COM 6 HORAS DE DURAÇÃO, COM VIVÊNCIAS E

APROFUNDAMENTO DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE MEDITAÇÃO E DINÂMICAS DE

GRUPO. ALÉM DE APOIO OPCIONAL DE LIVROS, CDS E DVDS RÁSHUAH



Técnica 1

DIMENSÃO  

FÍSICA
Como aprender a relaxar ::  

A importância do foco-rela-

xado :: Percepção do mo-

mento presente :: Relação  

entre corpo, pensamentos e  

emoções :: Como abaixar as  

ondas cerebrais (beta, alfa,  

teta e delta) :: Redução do  

nível de estresse e tensão  

física.

Técnica 2

DIMENSÃO

ENERGÉTICA
Como equilibrar e restabe-

lecer o fluxo de energia ::  

A influência das emoções  

e pensamentos no nível  

energético :: Alinhamento  

energético :: Pontos dees-

coamento e recuperaçãode  

energia vital.

Técnica 3

DIMENSÃO  

EMOCIONAL
Como lidar com emoções  

conturbadas e desconfor-

táveis :: Padrões incons-

cientes e comportamentos  

reativos :: Reconhecendo  

padrões de dramas de po-

der e bloqueios emocionais.

Técnica 4

DIMENSÃO  

MENTAL
Como adquirir um pen-

samento focado, criativo  

e produtivo :: Limpeza e

controle mental :: Proces-

so decisório mais efetivo e  

consciente :: Descanso e  

conquista de um sonorepa-

rador :: Redução de estres-

se mental.

Técnica 5

DIMENSÃO  

INTUITIVA
Como desenvolver a intui-

ção e aumentar a percepção

:: Reconhecendo seu pro-

pósito interior ::Ampliando  

a consciência sobre si e o  

ambiente que te rodeia ::  

Desenvolvendo a visualiza-

ção :: Aumento da percep-

ção extra-sensorial.

Ao aprender essas 5 técnicas de Meditação Ráshuah, nos tornamos aptos a

fazer uma leitura de nosso estado emocional e mental, favorecendo a transfor-

mação de pensamentos negativos e bloqueios físico e emocionais que estejam

dificultando nossa tomada de decisão e realização pessoal.

IMERSÕES

03

1 - O Eu Observador e a 

Meditação Ráshuah

:: CURSO EM 5 ENCONTROS DE 2 HORAS PARA GRUPOS DE ATÉ 15 PESSOAS.

INCLUÍDO LIVRO ACOMPANHADO DE 2 CDS COM AS 5 TÉCNICAS NARRADAS



7 técnicas de respirações com movimentos físicos suaves e meditações

dinâmicas que nos conduzem ao caminho de autoconhecimento, liberação do

estresse emocional e reconhecimento de nossa força e poder

Técnica 1
BUSCANDO NOSSA  

BASE PESSOAL

E INDESTRUTÍVEL

Técnica 4
APRENDENDO

A CONFIAR E A FLUIR 

NA VIDA

Técnica 2
IDENTIFICANDO

NOSSAS ZONAS

DE CONFORTO

Técnica 5
DESCOBRINDO NOSSO

PODER PESSOAL E VON-

TADE DE REALIZAÇÃO

Técnica 3
RECONHECENDO, HAR-

MONIZANDO E TRANS-

MUTANDO AS EMOÇÕES  

CONTURBADAS

Técnica 6
RECONQUISTAN-

DO O EQUILÍBRIO

INTERIOR

Respiração 7
VIVENCIANDO O AMOR E SABEDORIA, PARA

RELACIONAMENTOS

MAIS GRATIFICANTES

IMERSÕES

03

2 - O Caminho do Guerreiro e 

a Jornada Interior - Respirações

:: CURSO EM 7 ENCONTROS DE 2 HORAS PARA GRUPOS DE ATÉ 15 PESSOAS.

INCLUÍDO LIVRO ACOMPANHADO DE DVD COM AS 7 TÉCNICAS PASSO A

PASSO



PRÁTICA - A Meditação nos traz um estado de equilíbrio que passa a ser natural, mas não, estático ou forçado. E sim,

um estado mental e emocional atento, focado, criativo, porém relaxado e de maior percepção interior. E esse é o estado

que o praticante pode atingir nesses encontros do Clube de Meditação Ráshuah.

A cada dia, uma Técnica Ráshuah de Meditação é apresentada pelo instrutor e praticada pelo grupo. Não há pré-

requisitos para participar dos encontros semanais.

A QUEM SE DESTINA - Mesmo quem nunca teve qualquer contato com a Meditação poderá usufruir do Clube de

Meditação Ráshuah, desenvolver a prática e obter benefícios, tais como:

Aprender a relaxar, desenvolver o foco de atenção, estar atento ao momento presente, perceber e lidar melhor com

seus pensamentos e emoções, compreender a relação entre corpo, mente e emoções, abaixar a frequência das ondas

cerebrais (beta, alfa, teta e delta), reduzir o nível de estresse e tensão física, entre outros benefícios.

PRÁTICAS

1 – Clube de Meditação Ráshuah em sua empresa

04
:: 1 OU 2 ENCONTROS SEMANAIS DE MEDITAÇÃO COM 1 HORA DE DURAÇÃO, 

EM MÉDIA. PRÁTICA EM GRUPO. (Disponível apenas nas cidades onde temos 

unidades Ráshuah: Rio de Janeiro – Cabo Frio – São Paulo –Buenos Aires)



Tudo o que os exercícios de Yoga tradicionais oferecem em benefícios, aliados a forma exclusiva Ráshuah com

técnicas de auto-observação, meditação e autoconhecimento.

O corpo fala e você vai aprender a ouvi-lo!

Além dos já comprovados benefícios que os exercícios tradicionais da Hatha-Yoga proporcionam, nosso aluno aprende

a desenvolver uma nova forma de fazer a leitura dos sinais que o seu corpo dá, durante a prática.

Nossas aulas trabalham com técnicas diferenciadas visando o desenvolvimento da autopercepção, da paz interior, 

buscando a harmonia e o entendimento nas ações e emoções.

Yoga significa unificar. Por meio da prática obtemos conscientização e aprofundamento de quem e como somos em 

todos os aspectos: Físico, mental e emocional.

PRÁTICAS

2 – Ráshuah Yoga em sua empresa (somente para a cidade do Rio de Janeiro)

04

:: 1 OU 2 ENCONTROS SEMANAIS COM 1 HORA DE DURAÇÃO, EM MÉDIA.    

PRÁTICA EM GRUPO. (Disponível apenas na cidade do Rio de Janeiro) 



Você pode estar fazendo a pergunta errada: "No que 

posso trabalhar para ter sucesso?"

A pergunta correta é: "O que amo fazer e que me trará 

sucesso profissional?"

Dúvida vocacional?

Mais do que um Teste Vocacional, nosso Guia Vocacional é
um método exclusivo de investigação que fornece
resultados surpreendentes, pois leva em consideração a
sua verdadeira essência! O seu talento nato! Sua missão
pessoal!
Por meio de investigações e auto percepções, com a
orientação de um Psicoterapeuta Ráshuah, podemos
descobrir muito a nosso respeito na área profissional.
Inclusive como otimizar nossa performance no trabalho
atual.

Conheça o Guia Vocacional Ráshuah

RÁSHUAH
EMPRESAS



Material de apoio
Livros, CDs e DVDs Ráshuah para o autoconhecimento

RÁSHUAH
EMPRESAS

MEDITAÇÃO LIDANDO COM A RAIVA RESPIRAÇÕES RÁSHUAH CHEGA DE CONTROLE EMOÇÕES TÓXICAS MEXA-SE! Vá à luta!

ABRA OS OLHOS ESTRESSE NO TRABALHO MEDO E CULPA GERENCIAMENTO EMOCIONAL

E MUITOS OUTROS TÍTULOS PARA

O AUTOCONHECIMENTO EM

WWW.RASHUAH.COM.BR



CONHEÇA NOSSA

EQUIPE DE

INSTRUTORES E 

TERAPEUTAS

RÁSHUAH
EMPRESAS



MESTRA DE MEDITACAO 

TERAPEUTA, ESCRITORA E

EMPREENDEDORA DA MENTE

:: Fundadora e vice-presidente do Instituto Ráshuah doBrasil;

:: Diretora do Núcleo de Meditação e Terapias deAutoconhecimento  

do IRB;

:: Idealizadora dos métodos de Meditação, Psicoterapia, Terapias  

de Autoconhecimento e Guia de Aptidão Vocacional, ministradas  

no Instituto Ráshuah do Brasil e em suasunidades;

:: Autora de mais de 20 livros de autoconhecimento,métodos

de meditação, CDs narrados e vídeoaulas. Palestrante com mais  

de 30 anos de experiência.

VERA
CALVET

RÁSHUAH
EMPRESAS



RÁSHUAH
EMPRESAS

SÉRGIO
LINHARES

MESTRE DE MEDITACAO 

TERAPEUTA CORPORAL, MÚSICO E

EMPREENDEDOR DA MENTE

:: Fundador, junto com Vera Calvet e presidente do Instituto 

Ráshuah doBrasil há 20 anos;

:: Diretor do Núcleo de Terapias Corporais do IRB;

:: Idealizador dos métodos de Terapias Corporais, IBE, Massagem 

Energética e Respirações Ráshuah, ministradas no Instituto 

Ráshuah do Brasil e em suasunidades;

:: Autor das trilhas sonoras utilizadas em todas as técnicas de 

Meditações narradas exclusivas do Instituto Ráshuah do Brasil.



RÁSHUAH
EMPRESAS

MESTRA LÚCIA LAPA
RÁSHUAH FRIBURGO

MESTRA HELOÍSA ARAGÃO
RÁSHUAH ARGENTINA

SIMONE SALES
RÁSHUAH CABO FRIO

THATIANA PAGUNG
RÁSHUAH SÃO PAULO

DANIELLE ARANDA PRISCILA MELETTI ALINE GALVÃO RENAN CALVET

ANA CAROLINA HELAL
RÁSHUAH RIO DE JANEIRO



AGRADECEMOS 

E AGUARDAMOS 

O SEU CONTATO
Conheça também nossos programas
individuais de Autopercepção,
Terapias emocionais, Terapias corporais
e Meditação Ráshuah em nosso site:

https://www.rashuah.com.br

ENTRE EMCONTATO:
institutorashuah@rashuah.com.br
(21) 2143-1571 Sede MATRIZ – Rio de Janeiro
WhatsApp e celular: (21) 992544934

https://www.rashuah.com.br/
mailto:institutorashuah@rashuah.com.br

