
TEXTOS PARA DIVULGAÇÃO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA PSICOLOGIA 

Facebook e Instagram @cristianeramosneuropsicologa 

 

Oportunidade única para potencializar seus atendimentos e manter o consultório 

sempre cheio com essa formação totalmente prática e presencial.  

O foco da formação é fazer você sair dela com um aprendizado surreal de como 

aplicar o Brainspotting para te auxiliar na cura física e emocional de seus pacientes já na 

primeira fase. 

 Se quiser saber mais sobre a formação na sua cidade é só mandar mensagem para 

o número: 61 xxxx-xxxx. Faça parte desta comunidade que só cresce, já são mais de 100 

alunos formados comigo! Vagas limitadas.  

Hashtags: #brainspottingbr #psicologia #psiquiatria #emdr #tept 

 

 ___________________________  

 

ESTÁ CHEGANDO A HORA!!  

Você é psicólogo, médico ou estudante destas áreas e mora em São Paulo? Então 

precisa saber de uma novidade.  

Vai acontecer na sua cidade uma Imersão em brainspotting e a finalidade é fazer 

você ser beneficiado e aprender mais sobre este método maravilhoso que auxilia a cura 

de dores físicas e emocionais de seus clientes, além de ser autoaplicável e te deixar pronto 

para receber os muitos atendimentos que virão após a imersão.  

Dois dias de imersão total em si mesmo!  

ATENÇÃO! As vagas já estão sendo preenchidas, então se inscreva através do 

número: 11 xxxx-xxxx – Fátima.  

 

___________________________  



Psicólogos e médicos: oportunidade única! Você está pronto para entrar nesta 

comunidade e aplicar o Brainspotting, que é eficaz na cura de traumas físicos e 

emocionais?  

Então, não perca esta chance! Vai acontecer em várias cidades do Brasil a 

Formação em Brainspotting e o propósito desta formação é fazer você entender e aprender 

como funciona esta técnica poderosa e sair aplicando em seus clientes logo na primeira 

fase da formação. Os pontos que você vai aprender serão primordiais para você, seu 

consultório e sua carreira!  

ATENÇÃO! As datas de encerramento dos lotes de promoção já estão acabando! 

Então, se você quiser se inscrever por um valor menor, corre que ainda dá tempo! 

(Lembrando que grupo de 3 pessoas ou mais tem desconto exclusivo) 


