APRESENTANDO A DISSERTAÇÃO

A Dissertação está organizada em oito tópicos. No primeiro apresentamos
o problema de pesquisa, justificativa e limitações.
No segundo tópico, denominado Contribuições da Física Moderna para
uma abordagem Não-Local em Psicologia, apresentamos uma visão geral e sintética
de como o crescente conhecimento da Física Quântica, sobre a natureza
fundamental do mundo material, vem revolucionando o saber científico moderno e,
em particular, contribuindo para uma maior compreensão da natureza da mente
humana, especificamente, a partir da descoberta e comprovação do Princípio da
Não-Localidade.
No terceiro tópico, denominado O Universo Interconectado – a busca por
um Princípio Ordenador, analisamos o fato de que a constatação dos cientistas da
existência de enigmas e paradoxos em várias áreas da ciência os têm levado a
buscar um princípio ordenador na natureza, princípio esse capaz de explicar o
acréscimo seqüencial da ordem e da organização do Universo. O conceito básico
das teorias, neste sentido, é a interconexão universal.
No quarto tópico, denominado Consciência e Não-Localidade, abordamos
o conceito de consciência, fazendo uma análise resumida das várias correntes que a
estudam, detendo-nos em analisar as hipóteses que postulam a natureza não-local
da consciência.
Mostramos, brevemente, o quanto há de comum entre a visão da
consciência baseada no princípio da não-localidade e a visão milenar do
Abhidharma – as escrituras budistas que tratam dos estudos psicológicos da
consciência, derivadas das experiências meditativas.

No quinto tópico, denominado Evidências experienciais da Não-Localidade
da Consciência, apresentamos várias pesquisas e fenômenos que sugerem a
natureza não-local da consciência humana; bem como nos animais, indicando a
universalidade do princípio unificador.
No sexto tópico, denominado Psicologia Transpessoal, discutimos os
pressupostos teóricos da Psicologia Transpessoal. Realizamos uma análise
panorâmica dos Estados Modificados de Consciência. Apresentamos o conceito de
Psicologia Transpessoal e a Cartografia da Consciência, ou seja, os modelos
teóricos mais usados na prática da Psicoterapia Transpessoal.
No sétimo tópico, denominado Novas Propostas Terapêuticas de
Abordagem Transpessoal, discutimos como articular uma estratégia para que
possamos lidar terapeuticamente com a complexa fenomenologia desvelada pelos
estados modificados de consciência; qual deve ser a postura ideal do profissional
no setting terapêutico; o modo de lidar com o racional do cliente frente ao
fenômeno; as maneiras de levar o cliente a acessar seus conteúdos traumáticos.
Discutimos alguns conceitos fundamentais sobre como esses conteúdos se
estruturam e como acontece a sua dinâmica, exemplificando com casos da clínica.
Apresentamos algumas características da evolução do processo clínico, bem como
comentamos sobre os resultados terapêuticos.
No oitavo tópico serão apresentadas as conclusões e sugestões para
futuros trabalhos.

Você pode fazer o download da Trabalho completo, ou de qualquer um
dos capítulos individualmente.
Boa Leitura !
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