A PARCERIA ENTRE O CENTRO MENTE ABERTA E O
CENTRO DE MINDFULNESS DE OXFORD

A missão do Mente Aberta –
Mindfulness Brasil e do
Centro de Mindfulness de
Oxford (OMC) é formar
profissionais da saúde mental
para conduzirem o protocolo
MBCT em âmbitos públicos e
privados, colaborando para
Universidade de Oxford - Inglaterra
diminuição do sofrimento gerado
pela depressão e outras psicopatologias, além de implementar esse protocolo
no Brasil e também América Latina.
A parceria entre esses dois centros
de Mindfulness de duas das maiores
universidades do mundo, começou
em 2017 e a partir daí gerou muitos
frutos. Ela foi a primeira formação
de MBCT em formato de retiro do
mundo, além de ser a primeira
formação de MBCT do Brasil.
Exercitando a condução de práticas na formação

Primeira turma nos módulos 1 e 2

Em 2017 e 2018 foram oferecidas algumas edições dos módulos 1 e 2, além de
retiros equivalentes ao módulo 3. Em julho de 2019 oferecemos pela primeira
vez no Brasil o módulo 4, formando a primeira turma de instrutores de MBCT
do país.

Primeira turma de instrutores de MBCT formados no Brasil

Nessa formação o aluno recebe o certificado internacional do Centro de
Mindfulness de Oxford e do Mente Aberta – Mindfulness Brasil, centros
conhecidos e respeitados mundialmente. Além disso, a formação de MBCT do
OMC e do Mente Aberta também é reconhecida pelo Access MBCT, instituição
independente do Prof. Dr. Zindel Segal, saiba mais em
https://www.accessmbct.com/mbct-training-organisations.html).

Algumas notícias das atividades da nossa formação no site da OMC:

As primeiras masterclasses de MBCT oferecidas no Brasil. O texto sobre elas pode ser
acessado no site da OMC através do link:
http://oxfordmindfulness.org/news/masterclasses-mindfulness-brazil-english-portuguese/

Texto sobre a parceria entre o Mente Aberta - Mindfulness Brasil e o
Centro de Mindfulnes de Oxford.

Se quiser mais informações sobre sobre a formação em MBCT do Centro de
Mindfulness de Oxford na Inglaterra acesse o site oxfordmindfulness.org.

Para se inscrever ou obter mais informações entre em contato:
secretaria@mindfulnessbrasil.com

