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Proficiência como Parceiro de Focusing –
Isto não é uma certificação, mas sim um prémio para indivíduos que tenham demonstrado uma aprendizagem
suficiente de competências de modo a serem parceiros de Focusing. Pode ser atribuído como um prémio interino
que abre caminho para uma futura certificação completa OU somente como um prémio em si.
Nota: este é o único prémio que pode ser atribuído por um Profissional Certificado de Focusing de qualquer tipo.
As certificações (enumeradas abaixo) apenas podem ser atribuídas por Coordenadores Certificadores.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os tipos de certificação abaixo mencionados são atribuídos pelo The Focusing Institute, após recomendação por
parte do Coordenador Certificador (CC)
Nota: O termo “Profissional Certificado de Focusing” refere-se a qualquer pessoa certificada pelo The Focusing Institute, no entanto é
também um título de certificado (equivalente a “Formador”). Assim que um individuo começa o seu programa de certificação, o seu
Coordenador respetivo deverá inscrevê-lo no Instituto como “Estagiário”. Por norma esperamos que um individuo seja inscrito como
Estagiário dois anos antes de ele se certificar, apesar da duração da formação não estar estritamente fixa e varie conforme o
Coordenador. É necessário o pagamento de uma propina de certificação para a mesma lhe ser atribuída. A cada ano posterior à
certificação, é esperado que a pessoa certificada pague a sua quota ao Instituto de forma a manter-se na nossa lista de membros
certificados.

(1) Profissional Certificado de Focusing OU Formador de Focusing (Focusing Trainer)
Estes dois títulos são equivalentes e podem ser atribuídos por qualquer Coordenador Certificador. O título de
“Profissional Certificado de Focusing” foi adicionado há uns anos atrás como alternativa a “Formador de
Focusing”. Algumas pessoas ainda escolhem “Formador de Focusing” e outras escolhem “Profissional Certificado
de Focusing” baseadas na sua preferência pessoal. A pessoa que finalizar o programa de formação pode requisitar
ambos os títulos (“Formador de Focusing” e “Profissional de Focusing Certificado”) se o pedido for feito na altura
da certificação. Se mais tarde for requisitado um segundo certificado, será aplicada uma taxa de 25 dólares.
(2) FOT (Focusing-Oriented Therapist)
Este título é dado apenas pelo Coordenador Certificador que seja FOT E ensine um programa específico de FOT.
Pode ser dado (por qualquer CC apropriado, tal como acabou de ser descrito) a pessoas legalmente autorizadas a
usarem o título de “Terapeuta” no seu local de trabalho E que tenham completado um programa de formação
específico para FOTs.
(3) Wholebody FOT
Este título é dado apenas por um Coordenador Certificador que seja FOT e que ensine um programa de
Wholebody Focusing especialmente desenhado para FOTs. Pode ser dado (por qualquer CC apropriado, tal como
acabou de ser descrito) a pessoas que estejam legalmente autorizadas a usarem o título de “Terapeuta” no seu
local de trabalho E que tenham completado um programa de formação de FOT dentro da perspectiva do
Wholebody Focusing.
(4) Formador de Wholebody Focusing (Wholebody Focusing Trainer)
Este título é dado por um Coordenador Certificador que tenham completado um programa inteiro de Wholebody
Focusing E ensine programas de certificação do ponto de vista do Wholebody Focusing. Pode ser dado (por
qualquer CC apropriado, tal como acabou de ser descrito) a pessoas que tenham completado um programa de
formação em Wholebody Focusing.
(5) Formador de Focusing para Crianças
Este título é dado por Coordenadores Certificadores que tenham treino especial em Focusing para Crianças. Pode
ser dado (por qualquer CC apropriado, tal como acabou de ser descrito) a pessoas que tenham completado um
programa de formação regular e adquirido a certificação, mais 60 horas adicionais de treino de Focusing para
crianças.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordenador Certificador (Certifying Coordinator)
O título de “Coordenador Certificador” permite que um individuo certificado possa certificar outros. Um
Coordenador Certificador começa por recomendar um individuo certificado a tornar-se Coordenador-em-Treino
(CNT). O CNT passa normalmente dois anos como CNT, formando um mínimo de dois estudantes ao longo de um
programa de certificação completa com a orientação do seu mentor ou mentores. Após completar todos os
requisitos, o mentor CC recomenda que o CNT seja nomeado como Coordenador Certificador.

