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SERES - Sociedade de Equilíbrio do Estresse e Resiliência
convida para: 

 Re-Pairing 
Ajudando Casais a Manter Conversas Relevantes 

após Tempos Difíceis 

 
Um sentimento é uma verdade temporária e é a parte mais importante da 

comunicação íntima. 
Todos desejam ser compreendidos sem julgamento. Dar ênfase aos sentimentos (ao 

invés de opiniões, decisões e ações) facilita o caminho do entendimento. 
 

Decepções, discussões e brigas, sentir-se mal compreendido e distante um do outro, 
dar ou receber o tratamento de “silêncio” – mesmo budistas de longa prática podem 

deparar-se com estas dinâmicas entrelaçadas em suas interações, até mesmo com 
familiares a amigos que amamos. 

 
Venha descobrir novos caminhos para ajudar o casal a resgatar o sentimento de 
proximidade, para que alcancem a “reconciliação” após contrariedades. Estes 

modelos possibilitam a cura de feridas ou suscetibilidades tanto recentes quanto 
antigas.Discutiremos conceitos específicos tanto da psicologia budista quanto 

tradicional que podem nos ajudar a romper os impasses vivenciados em relações 
íntimas carregadas de emoção. 

 
Podemos aprender a nos beneficiarmos dos inevitáveis desafios da intimidade,ao 

invés de teme-los ou evitá-los, encontrando meios relevantes para “re-pair” reparar e 
se reconectar de forma profunda novamente com nossas outras metades. 

 
O “Re-pairing” representa os mais de 30 anos de experiência do Dr. David Bullard 

trabalhando com casais, aliando seu conhecimento depráticas convencionais, 
Somatic Experiencing, EMDR epsicologia budista. 
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09 de Abril de 2011– Sábado das 9:00às 17:00 
 
Workshop com teoria e vivências para psicólogos/terapeutas de 
casal/profissionais de SE®/healers/grupos de apoio/ enfermeiras/ 
estudantes e profissionais de saúde em geral  
 
Valor:  até20/03  2 parcelas de R$200,00 
  após20/03  2 parcelas  de R$230,00 
 

com tradução 
 

Local: Rua Cardeal Cagliori, 382 – Alto de Pinheiros São Paulo - SP 
 

10 de Abril de 2011– Domingo das 9:00 às 12:30 
 

Café da manhã com apresentação e vivências para profissionais de saúde e 
público em geral. 

 
Valor:  até 20/03   R$120,00 
  após 20/03   R$150,00 
Informações e Inscrições: 
email:   sociedadeseres@gmail.com telefone: (11) 96313825 
 

 
 

Dr. David Bullard é psicólogo licenciado e terapeuta familiar, que atende 
indivíduos e casais há mais de 30 anos em São Francisco, CA. É Professor 
Clínico da Faculdade de Medicina e Professor de Psicologia Médica 
(Faculdade de Psiquiatria) da Universidade da Califórnia - UCSF, onde 
foi associado do Programa de Sexualidade Humana e da Unidade de 
Medicina Comportamental. 

 
 
 
 

 
Carol Chammah é terapeuta corporal há mais de 15 anos, com cursos de 
formação em Aromaterapia, Massagens Orientais, Calatonia, Somatic 
Experiencing® e Constelações Familiares. Dá workshops sobre Presença, 
Limites e Resiliência. Assistente sênior SE® no Brasil e exterior e 
coordenadora do SE São Paulo. Sócia do SERES- Sociedade de Estresse e 
Resiliência. 
 
 

Apoio: Associação Brasileira de Trauma - Entheusiasmos Consultoria de Talentos 
Humanos- Roberto Caruso Desenvolvimento Humanos e Projetos Corporativos 
 

VAGAS LIMITADAS 
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