
 

Alfaterapia 

Terapia em nível Alfa 

A Alfaterapia se destaca da hipnose tradicional, pois utiliza técnicas de 
relaxamento consciente, com finalidades terapêuticas. 

Assim como a hipnose, a Alfaterapia conduz o paciente ao estado alfa, em que 
se torna possível o acesso a condições emocionais e níveis de compreensão dificilmente 
alcançáveis conscientemente. 

Alcançando o estado de relaxamento o terapeuta recorre a técnicas que 
permitem ao paciente relembrar as vivências do passado, em sua dimensão real, atuando 
terapeuticamente na correção de traumas, culpas e ansiedades. 

Indicações 

A Alfaterapia obtém resultados excepcionais, auxiliando em tratamentos contra 
males de fundo emocional (ansiedade, depressão, stress, fobias, gagueira, insônia, 
nervosismo, traumas, pânico, insegurança, compulsividades, etc. 

Principais Objetivos 

� Ajudar as pessoas a descobrir as origens de seus problemas. 
� Aumentar a autoconfiança e a auto-estima. 
� Ampliar a capacidade de superar os seus limites. 
� Desenvolver hábitos sadios, equilibrando o organismo de forma natural. 

Como é possível conhecer a Alfaterapia? 

Através de palestras, treinamentos, cursos e workshops para empresas e 
instituições privadas e públicas. 

Tópicos do Curso 

� Técnicas de relaxamento físico e mental. 
� Terapias para controle do stress, depressão e ansiedade. 
� Métodos para desenvolver a criatividade, percepção e intuição. 
� Motivação pessoal e profissional. 



Como são estes cursos? 

São cursos práticos, com a participação direta do público presente, utilizando 
técnicas de relaxamento. Quando a pessoa atinge o nível alfa, consegue obter 
informações contidas no subconsciente, descobrindo a origem de seus problemas e 
fazendo uma reprogramação mental para alcançar os seus objetivos de vida. 

 

Professor Massakazu Nagai 

Formado em Medicina Tradicional Chinesa pela Escola de Medicina Oriental de 

São Paulo (EMOSP); 

Formado em Hipnose e Alfagenia pelo Centro de Estudos de Acupuntura e 
Terapias Alternativas (CEATA);  

Especialista em Acupuntura Tradicional pelo Conselho Brasileiro de 
Acupuntura; 

Diplomado em Massagem Corporal pela Escola de Estética Facial e Corporal 

Lady Jan, São Paulo; e Medicina Bioenergética, ministrado pelo Prof. Juracy Cançado, 
Rio de Janeiro; 

Filiado ao Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturalistas (SINATEN Nº 0721); 

Trabalha com Terapias Orientais há mais de 20 anos, ministrando palestras, 
seminários, cursos, treinamentos e workshops; 

É autodidata no campo da Parapsicologia e Comportamento Humano; 

Responsável pela criação e desenvolvimento da técnica de Alfaterapia no 
Brasil e Japão. 

 

Lembre-se: a Felicidade e o sucesso estão ao seu alcance. 
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Ministramos 

palestras, cursos, 

workshops, 

treinamentos e 

atendimentos. 

 


