
 

AV1 – O Próximo Passo Avançado Nível 1 

Este curso destina-se a Terapeutas certificados pela ISBT, mas também 
está aberto, e é bastante relevante, a todos os terapeutas que tenham 

completado um curso Bowen numa Escola aprovada. 

Os conteúdos incluem: 

 competências em palpação e avaliação 

 exercícios de reabilitação/estratégia para casos crónicos 

 tratamento de condições neurológicas e auto-imunes 

 abordagens criativas usando a Terapia Bowen ISBT 
 

20 Movimentos Avançados, cobrindo: 
 

* Coluna Lombar, Dorsal e Cervical 

* Sacral e Cóccix 

* Quadrado Lombar 

* Iliopsoas e Abdominal 

* Anca e Pélvis 

* Joelho, Canela e parte inferior da perna 

* Dorsal e plantar do pé 

* ATM e Crâneo 

Mais: ~ Guia de Aprendizagem – DVD do AC1  

 ~ Manual de 80 páginas 

 ~folhas finalizadas para entregar aos pacientes 
  

Datas e Preço do Curso de 2019  

AV1 – O Próximo Passo – Avançado nível 1    

Lisboa – 2 e 3 Novembro 2019 
  €350.00 (inclui Manual e DVD ) 

  

OFERTAS ISBT  

A ISBT tem como política oferecer a repetição dos módulos ou cursos a metade do 
preço.   

Para terapeutas que se formaram noutra Escola aprovada e pretendam frequentar o 
nosso curso Básico de cinco Módulos, o primeiro dia é gratuito. 

Em alternativa, uma revisão do nosso curso Básico é possível frequentando o 
Módulo Quatro. Para além da revisão detalhada do curso, participarão ainda na 
aprendizagem das estratégias de palpação e avaliação ensinadas.  
  

DVD do AV1. O DVD Guia de Aprendizagem do Próximo Passo, Avançado nível 1 (AV1) 
está incluído no preço do curso.  Os terapeutas que frequentaram o curso anteriormente 
poderão comprar este DVD. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

 

Morada 

 

Telefone profissional 

 

Telefone casa 

 

Telemóvel 

 

Email 

 

Profissão 

 

Data de certificação do curso Bowen e em que Escola  

 

Refira qualificações/experiência/cursos efetuados  

 
 
Em que língua prefere o seu Manual ? Inglês ou Português ?.......................... 
 

Necessita tradução do curso para Português ?........................ 

 

CURSO AVANÇADO - AV1 
Lisboa – 2 e 3 Novembro 2019 

Por favor preencha esta ficha de inscrição e envie por email para geralbowen@gmail.com 

 

International School of Bowen Therapy (ISBT) 

Lisa Black & Col Murray 

Email: isbt@bigpond.com   

Website Internacional: www.bowen-therapy.com 

ISBT Portugal: www.terapiabowenportugal.com 

Email: geralbowen@gmail.com 

 


