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Abordagem Integral é aquela que se propõe atingir todos os níveis de potenciais humanos,
todos os sistemas e modelos conhecidos de desenvolvimento, possibilitando o uso inclusivo e
abrangente de todos os recursos disponíveis para analisar qualquer situação. Numa perspectiva da
história da humanidade, seria considerar desde os xamãs aos sábios da antiguidade até as grandes
descobertas atuais da ciência cognitiva. Sob este paradigma a percepção de si e do mundo
circundante apresenta maior probabilidade de êxito, por ser mais abrangente e efetiva. Aplicando a
abordagem integral no campo da saúde, pensar em auto-cuidado é pensar no bem estar do indivíduo
em seus aspectos fisico, mental, social, e espiritual, assim como a Organização Mundial de Saúde
define saúde como “ um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social,
e não meramente a ausência de doença ou enfermidade “.
Este artigo é um estudo da metodologia da psicoespiritualidade em saúde, representada pelo
workshop vivencial Quem Sou Eu criado por Sri Prem Baba é coordenado e facilitado pela Dra
Rosana Takako Ide , que atua na área da Medicina Integrativa.
. Compondo o cenário do caminho de auto-conhecimento denominado O Caminho do
Coração, a saúde é considerada sob a ótica da medicina integrativa. Desenvolvido e aplicado pelo
movimento global Awaken Love, que é um movimento que surgiu com o objetivo de praticar o bem
comum, estando á serviço da sociedade. Tem como eixo norteador valores como honestidade,
autorresponsabilidade, gentileza, dedicação, serviço e beleza. Acordar, despertar a consciência
amorosa em todos os seres e em todos os segmentos e setores, como na política, na economia, na
educação, na saúde e no meio ambiente.
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Criado e dirigido pelo líder humanitário e mestre espiritual brasileiro, Sri Prem Baba,
herdeiro de uma antiga linhagem indiana de nome Sachcha. Após sua tragetária como psicólogo e
terapeuta em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, recebeu de seu mestre Sri Hans
Sachcha Baba Maharajji o nome e o título indiano pelo qual é conhecido mundialmente: Pai do
Amor. Seu trabalho hoje está voltado para o estabelecimento de pontes entre o ocidente e o oriente,
a psicologia e a espiritualidade, unindo saberes com o propósito de restabelecer e elevar valores
humanos espirituais e sociais.
A intenção do movimento é criar parcerias, acordos e encontros que potencializem o melhor
de cada um para que, gerando união, o melhor de cada ser humano seja colocado á serviço através
dos valores acima citados.
Segundo a metodologia da psicoespiritualidade desenvolvida por Prem Baba, a vida nesta
existência é um trânsito da natureza humana imperfeita para a natureza espiritual perfeita.E este
trânsito se organiza num fluxo de movimento contínuo e variável, que pode ser comparado a um
espiral, assim como o descreve o criador da Psicologia integral Ken Wilber. A vida manifestada
neste plano da matéria segue as leis da matéria, muito bem descritas e cada vez mais desenvolvidas
pelas ciências naturais, as ciências sociais e exatas. A dimensão psicoespiritual abrange a
compreensão das tendências que levam o ser humano a buscar uma significação de seu agir dentro
de uma esfera que o impulsiona para além do mundo limitado da matéria, sem negá-la e no
propósito de incluí-la e torná-la mais e mais integralizada. Cuida e acolhe o que podemos chamar de
“ fome metafísica “ , uma certa angústia existencial que se aquieta e que é capaz de potencializar o
indivíduo no encontro com o Absoluto ( aquilo que É para além de si – corpo , mente, emoção ) . É
um campo de estudo que tem sido cada vez mais explorado pelas ciências médicas aproximando
ciência de espiritualidade no campo da saúde.
A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Está primordialmente
associada a um quantum não corpóreo que transcende o tangível, e que leva o indivíduo á procura
de uma conexão com algo maior do que si. A metodologia Quem Cuida de Mim traz como eixo
norteador a dimensão espiritual do cuidado, que está para além do corpo, traz á superfície o âmago
da questão existencial humana e vai pouco a pouco desatando os nós impedidores do livre fluir da
energia vital no indivíduo em sua consciência corporal individual e coletiva. Promove a produção
do auto-cuidado a partir desta fonte primordial do Ser, a que pode se denominar Absoluto, Deus ou
mesmo Amor. É esta a chave a partir da qual as outras portas do cuidado em saúde irão se abrir,
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proporcionando um auto-diagnóstico vivencial acerca da rotina praticada pelo indivíduo e
conduzindo a co-criação de uma rotina individual de auto-cuidado.
Promover uma mudança de hábito no cuidado em saúde é um grande desafio que os serviços
de saúde enfrentam. A maneira como os indivíduos se relacionam com uma doença, e como
manifestam sua in/capacidade de administrar escolhas compreendidas como não saudáveis
demonstram a falta de comprometimento com a auto-gestão de sua vida.
Na saúde, o conceito de cuidar não é simplesmente uma terminologia. Refere-se à ação de
integralidade, em perceber o sujeito em sua complexidade, rompendo com modelos reducionistas
que atentam para a doença e não para o sujeito e o processo de adoecimento. Traz uma carga de
mudança epistemológica, vem como resposta à insatisfação no modo com que a saúde veio
descuidando, desconsiderando, abandonando, desrespeitando o humano em sua ontológica maneira
de ser Homem.
É preciso, no entanto, ter cuidado com o cuidado, como descreve Merhy(2004). Por detrás
de uma roupagem quase que angelical, pode haver uma prática cerceadora que pretende controlar e
“assujeitar”. O cuidado em saúde que abre espaço para a intersubjetividade, para o acolhimento e
formas de escuta para além das competências técnicas. O Quem Cuida de Mim é uma metodologia
que se propõe a transcender modelos em cuidado e levar o indivíduo a “sentir” , a viver a escolha de
cuidar de si e de se permitir a ser cuidado.
O campo da psicoespiritualidade cria condições para que o indivíduo entre em um estado de
consciência propício para que a mente se acalme o suficiente possibilitando o aprofundamento em
sua história pessoal e a análise dos fatores tanto externos quanto internos que interferem na
qualidade de sua saúde.
Compreender o auto cuidado a partir deste ponto interno, deste Eu interior, traz o diferencial
na relação de auto-responsabilidade do indivíduo com a sua saúde e o coloca como protagonista e
roteirista de sua história.
A pesquisa tem sido realizada com uma abordagem qualitativa contextualizada nos
fenômenos somáticos e sociais presentes no campo.Entendendo que o campo é o workshop
vivenciado num período de 8 horas sequenciadas. Além de pesquisa bibliográfica nas múltiplas
facetas da Medicina Integral e da Psicoespiritualidade. Estamos utilizando como ferramenta de
investigação o questionário semi-estruturado, sendo realizado antes da vivência e ao término desta,
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com perguntas acerca dos objetivos específicos propostos pela metodologia Quem Cuida de Mim.
Após 6 meses será enviado novo questionário para verificação de possível modificação
comportamental efetiva em saúde e seu impacto no bem estar geral na vida dos indivíduos.
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I.

Introdução
O Quem Cuida de Mim (QCM) é um método vivencial que, de maneira leve e amorosa conduz os

indivíduos a refletirem a respeito do cuidado em saúde. Seguindo a definição da Organização Mundial de
Saúde, que assim define “ saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e
social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade “.
Compondo o universo do movimento Awaken Love, o QCM foi criado por Prem Baba e é
coordenado e facilitado pela Dra Rosana Takako Ide , que atua na área da Medicina Integrativa.
O Awaken Love é um movimento que surgiu com o objetivo de praticar o bem comum, estando á
serviço da sociedade. Tem como eixo norteador valores como honestidade, autorresponsabilidade, gentileza,
dedicação, serviço e beleza. Acordar, despertar a consciência amorosa em todos os seres e em todos os
segmentos e setores, como na política, na economia, na educação, na saúde e no meio ambiente. A intenção
do movimento é criar parcerias, acordos e encontros que potencializem o melhor de cada um para que,
gerando união, o melhor de cada ser humano seja colocado em movimento através dos valores acima citados.
Criado e dirigido pelo líder humanitário e mestre espiritual brasileiro, Sri Prem Baba, herdeiro de
uma antiga linhagem indiana de nome Sachcha. Psicólogo e terapeuta em Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, recebeu de seu mestre Sri Hans Sachcha Baba Maharajji o nome e o título
indiano pelo qual é conhecido mundialmente: Pai do Amor. Seu trabalho está voltado para o estabelecimento
de pontes entre o ocidente e o oriente, a psicologia e a espiritualidade, unindo saberes com o propósito de
restabelecer e elevar valores humanos espirituais e sociais. Criou um método de autoconhecimento, O
Caminho do Coração que une Psicologia e Espiritualidade para o desenvolvimento do Ser.
Com repercusão internacional e sede em diversos países no mundo, o Awaken Love oferece seus
cursos já a milhares de pessoas, transformando e cuidando da saúde tanto de seus participantes ativos como
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de apenas interessados de passagem. A pesquisa visa analisar de que forma um de seus cursos, a metodologia
Quem Cuida de Mim, impactua a relação dos indivíduos com sua saúde.
Fundamenta-se na proposta metodológica de pesquisa de campo, com uma abordagem qualitativa
contextualizada nos fenômenos somáticos e sociais presentes no campo. Além de pesquisa bibliográfica nas
múltiplas facetas da Medicina Integral e da Psicoespiritualidade. Estamos utilizando como ferramenta de
investigação o questionário semi-estruturado, a ser realizado antes da vivência e ao término desta, com
perguntas acerca dos objetivos específicos propostos pela metodologia Quem Cuida de Mim. Após 6 meses
será enviado novo questionário para verificação de possível modificação comportamental efetiva em saúde e
seu impacto no bem estar geral na vida dos indivíduos.
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