
Vivência e Formação em
Renascimento

Instituto de Renascimento de São Paulo

Um programa de Desenvolvimento Pessoal 
que já recebeu mais de 1000 alunos
em quase 100 turmas realizadas
nos últimos 22 anos.



Respiração nas Montanhas

Módulo I
6 a 14 de outubro de 2018

9 dias numa linda pousada na Serra 
da Mantiqueira. Nesse curso você 
terá uma vivência intensiva de 
respiração e meditação. O 
aprendizado é teórico e prático, 
apoiado por material didático de 
qualidade e por mais de 20 anos de 
experiência. 



Instituto de Renascimento de São Paulo

Uma inesquecível jornada de respiração e meditação
Respiração Consciente - Módulo I

Quer tenha interesse profissional ou somente pessoal, esse é um curso para você. 
Depois de 9 dias experimentando a Respiração Consciente na visão livre e inteligente 
de Desenvolvimento Humano que criamos, você aprenderá - através de um passo a 
passo estável e integrador - a estabelecer uma prática transformadora para sua vida. E 
terá também informações suficientes para conduzir um trabalho individual de 
Renascimento com segurança e ética.



O que você aprenderá

Os fundamentos do Renascimento;

A História do Renascimento (a técnica e sua evolução: do 
surgimento às diversas linhas atuais);

Tipos de Respiração (as diversas possibilidades e seus 
efeitos);

Os Cinco Elementos do Renascimento (a observação de 
pontos específicos para maior eficiência do processo e 
garantia de integração);

Respiração e Integração;

O Ciclo do Renascimento;

Reconhecimento de Padrões de Respiração (a correlação 
entre o processo mental, a respiração e as atitudes de vida);

Renascimento e Yoga (Asanas e Pranayamas); 

Elementos de Anatomia e Fisiologia Respiratórias;

A Estrutura de uma Sessão Individual;

Trocas de Sessões;

Meditação, Consciência e Percepção;

Renascimento, Arte e Criatividade.



Veja momentos das últimas turmas...

http://www.renascimento.com.br/#fotcom


Uma excelente didática nas explicações e é notável o 
carinho e o cuidado que nos é passado em cada 
ensinamento e cada prática. Minha experiência foi 
maravilhosa, uma vivência única que me trouxe 
leveza, expansão, abertura da mente e mudanças 
de perspectivas.
Cintia Mitie Ikeda, São Paulo, SP 

Foi a melhor, mais completa e tocante vivência e 
aprendizado que tive até hoje em minha caminhada.
Patrícia Biscaro Japiassú, Rio de Janeiro, RJ

Achei excelente a organização, desde o contato telefônico 
até o material entregue. O trabalho como um todo me fez 
sentir feliz, inteiro e capaz de viver diferente, melhor.
João Adriano de Carvalho, Brasília, DF

Saio muito mais amadurecida do que quando cheguei. 
Um detalhe: mais amadurecida, mas com um aspecto 
muito mais jovem, saudável.
Laura Butcher Camargo, Belo Horizonte, MG

Tem alturas que as palavras são quase inexistentes 
para descrever. Para isso, "maravilhoso" é a palavra 
adequada. Lindo.
Andreia Guerreiro Laginha, Faro, Portugal

Nunca participei de congressos ou cursos com 
organização e cuidado tão grandes como esse.  As 
vivências são suaves e sem imposições. Me sinto muito 
grata, estou tranquila, em paz e com mais energia.
Ana Maria de Abreu Chagas, Florianópolis, SC 

As vivências são intensas, renovadoras, pra sempre. Os 
organizadores são acolhedores, amorosos e amigos.
Andre Luis de Oliveira Rocha, Natal, RN

Vivenciar o Renascimento para mim é indizível. Foi um 
processo sutil e, de todas as experiências, a mais 
reveladora e intensa. Amei!
Georgina Costa Kruschewsky, Salvador, BA

Foi uma experiência amorosa, de muita abertura e 
transcendência, alto grau de conhecimento e 
generosidade.
Irene Beatriz Cabrera, Buenos Aires, Argentina

Adorei a espontaneidade e a forma de transmitir o 
conhecimento. Eu me senti muito à vontade e instigado a 
aprender e experienciar o trabalho. Todas as vivências 
foram ótimas descobertas para mim. Encontrei aquilo 
que eu procurava.
Daniel de Simone Gilwan, São Paulo, SP

Saiba o que dizem os participantes

http://www.renascimento.com.br/#fotcom


Khalis Chacel fala sobre o
Retiro de Respiração nas 
Montanhas (Módulo I)

Assista nossos vídeos

J. A. Gaiarsa fala sobre a
formação do Instituto de 

Renascimento de São Paulo

Khalis Chacel fala sobre a
visão de Renascimento
(Rebirthing) do IRSP

J. A. Gaiarsa fala sobre 
Respiração e Renascimento 

(Rebirthing)

Khalis Chacel fala sobre a
diferença entre terapia e
desenvolvimento pessoal

https://youtu.be/ShfkopS3ehY
https://youtu.be/WTwqfAx5GCo
https://youtu.be/DmZF-2HIH9E
https://youtu.be/4UzN1VLqtKs
http://www.youtube.com/channel/UCub7eMWHe6eLQmdAvHIco9Q?sub_confirmation=1
https://youtu.be/Ee4fkkXQjk4


Khalis Chacel é formado em Biologia Molecular pela 
Universidade de Brasília, em Genética Molecular pelo 
Instituto Pasteur de Paris, em Técnicas de Regressão na 
Índia e em Renascimento com Samvara Bodewig. Há 29 
anos vem realizando palestras, cursos, workshops, 
treinamentos, sessões individuais, formações e retiros de 
silêncio e meditação na maioria das capitais do país. É professor convidado da pós-
graduação de Cuidados Integrativos da Escola Paulista de Medicina (Unifesp).

Conheça o Coordenador



9 dias numa aconchegante pousada 
em Maresias, litoral norte de São 
Paulo. Além de concluir sua 
experiência no Instituto e receber 
seu certificado, nesse curso você 
aprenderá novas formas de 
Respiração Consciente e sua visão 
do processo ficará completa. 

Respiração na Praia

Módulo II
24 de novembro a 2 de dezembro de 2018   (também em março e novembro de 2019)



Instituto de Renascimento de São Paulo

Um caminho de consciência e integração
Respiração Consciente - Módulo II

Se você tem interesse pessoal e/ou profissional na respiração, esses 9 dias de retiro na 
Serra do Mar trarão clareza e estabilidade aos fundamentos do Renascimento 
desenvolvidos no Módulo I. As sessões acontecem fora do panorama convencional, 
revelando que o Renascimento não é apenas uma técnica de respiração, mas também 
um estilo de vida integral. A visão e o modelo se completarão e você será um 
renascedor certificado pelo Instituto de Renascimento de São Paulo.



O que você aprenderá

O Renascimento na compreensão ocidental e oriental (aspectos 
de fisiologia respiratória, circulação, sangue, sistema nervoso, 
nadis, chakras, prana, o fluxo da energia e sua estagnação, 
polaridades);

Renascimento de longa duração;

Renascimento na água;

Renascimento com interações;

Compreensão das necessidades essenciais;

Alinhamento e Fluxo

As Múltiplas Perspectivas;

Linguagem eficiente;

Novas formas de Integração

O modelo completo do Instituto de Renascimento de São Paulo.



Veja momentos das últimas turmas...

http://www.renascimento.com.br/#fotcom


As vivências foram fortes e intensas, com muita segurança e 
leveza. A experiência foi incrível! O coordenador é super 
profissional, com muito conhecimento, prática e 
generosidade para compartilhar tudo com 
paciência e humor.
Renata Mendes, São Paulo, SP

Um trabalho primoroso, atencioso, com atenção 
personalizada, escuta amorosa tanto para o grupo 
como para cada um. As vivências são maravilhosas e me 
permitiram um mergulho interno profundo e restaurador.
Mônica Gonçalves Branco (Padma), Brasília, DF

Para mim as vivências foram até melhores que as do 
Módulo I. A organização é impecável.
Vanessa Monteiro Cesnik, Ribeirão Preto, SP

As vivências foram intensas e criativas. Todas 
trouxeram aprendizados importantes para meu 
crescimento. Saio daqui diferente de quando cheguei. 
Saio com meu coração cheio de carinho e esperança.
Belisa Souza Maggi, Cuiabá, MT

A cada dia uma experiência nova. É surpreendente 
o que acontece a cada momento! Maravilhoso.
Silvia Regina Sdrigotti, Brusque, SC

As vivências são geniais, simples e requintadas. Mais uma 
vez, fui positivamente surpreendido, e levo na bagagem 
muito mais do que vim buscar.
João Gilberto R. Bernardes, Rio de Janeiro, RJ

O que mais admiro é que me parece que a equipe se abre 
totalmente para passar tudo o que sabe, sem reservas. 
Aprendi muito e me sinto bem, abastecido.
Antonio Geraldo Teixeira, Divinópolis, MG

A experiência ampliou a minha compreensão sobre as 
possibilidades e diferentes contextos em que é possível 
utilizar o Renascimento.
Roberto Vilela de Moura Silva, São Paulo, SP

O que achei mais interessante foi a possibilidade de 
experimentar a respiração de várias maneiras. Genial! 
Foram infinitas sensações e percepções que me levaram a 
uma nova visão de mundo.
Maria Angélica Sanches, Curitiba, PR

As vivências são impressionantes, inusitadas e de uma 
criatividade surpreendente. Não encontro palavras 
suficientes para expressar. A mais rica, completa e 
autêntica experiência de formação que já tive na vida.
Maria Aparecida Alexandre, Belo Horizonte, MG

Saiba o que dizem os participantes

http://www.renascimento.com.br/#fotcom


Khalis Chacel é formado em Biologia Molecular pela 
Universidade de Brasília, em Genética Molecular pelo 
Instituto Pasteur de Paris, em Técnicas de Regressão na 
Índia e em Renascimento com Samvara Bodewig. Há 29 
anos vem realizando palestras, cursos, workshops, 
treinamentos, sessões individuais, formações e retiros de 
silêncio e meditação na maioria das capitais do país. É professor convidado da pós-
graduação de Cuidados Integrativos da Escola Paulista de Medicina (Unifesp).

Conheça o Coordenador



www.renascimento.com.br
www.facebook.com/renascimento.irsp


