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GRANDES PERSPECTIVAS PARA QUEM AINDA
QUER APROVEITAR O FINAL DESTE ANO

RENOVANDO NOSSA ENERGIA
Não podemos esquecer que somos os únicos responsáveis pela
forma com que montamos nossas telas mentais e as tornamos
realidade.
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O PODER DA COMUNICAÇÃO
Segundo o dr. Lair Ribeiro, comunicação não se resume a falar-ouvir-
falar. Vai muito além disso. Profissionalmente, a comunicação eficaz
constitui uma das ferramentas mais poderosas de que você dispõe.
Basta aprender a usá-la!
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REJUVENESCIMENTO:
FACELIFT

ENERGÉTICO
A ciência nos diz que tudo é
energia e tudo está conectado
energeticamente, que somos
seres eletromagnéticos. Por-
tanto, usar as mais recentes
tecnologias, novos produtos de
beleza, exercícios e dietas para
parecer mais jovem pode não
ser a única solução, pois pode
estar faltando o elemento mais
importante: a energia. O proce-
dimento utiliza energias para
rejuvenescer.
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DRA. TERESINHA
COVAS LISBOA

LANÇA “MANUAL
COMPLETO DE
GESTÃO PARA

FORMAÇÃO
DE TECNÓLOGOS”

Todo mundo que, de alguma
forma, tem ligação com o
universo tecnológico, deve ter
esta obra. Como já diz o nome,
trata-se de um manual que pode
ser consultado em qualquer
tempo, por professores, alunos,
quem trabalha no segmento, e
até mesmo por quem pretende
apostar futuramente num curso.
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TERAPIA NATURAL
REBALANCE

É uma terapia natural repa-
ratória, praticamente sem dor,
com técnicas trazidas do
Japão, sem pressões ou agres-
sões efetuadas no corpo. Por
meio da respiração, a coluna é
colocada no lugar, havendo um
balanceamento e, consequen-
temente, uma melhoria na
postura, com o aumento da
capacidade pulmonar, oxige-
nação cerebral, com efeitos no
estômago e fígado. Deixa o
corpo equilibrado.
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PALESTRAS,
VIVÊNCIAS  E

AMBULATÓRIO
NAS FEIRAS EM

NOVEMBRO
O IDEPES oferecerá ambula-
tório  com atendimento gratuito
aos visitantes, nas Feiras:
Mercado Místico, nos dias 23
e 24/11 e Mystic Fair 30/11 e
01/12
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EditorialEditorial

-  Matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores, não repre-
sentando, necessariamente, a opinião deste jornal.
-  As matérias de saúde publicadas em Saúde & Harmonia têm caráter preventivo
e educativo e sob hipótese alguma devem substituir o procedimento de profissio-
nais de saúde habilitados.
-  Os anúncios publicados nesta edição são fornecidos por nossos clientes,
únicos responsáveis pela autenticidade e qualidade dos produtos que anunciam.
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Sônia M. M. Dick

Paulo Eduardo A. Dick

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Correspondência:
Editora Chefe

Sônia M. M. Dick MTB nº 61193
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Alvaro Augusto D. Dick MTB nº 61195
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Ana Cláudia Sacomani MTB nº 030298

COLUNISTAS / ARTICULISTAS

Florais de Saint Germain: Talita

Margonari Lazzuri

PNL: Lair Ribeiro

Gestão de Spas: Ala Szerman

Terapia Floral / Radiestesia: Carlos

Alberto Tonello

Barra de Access: Sandra Giordani

EXPEDIENTE

Acesse o nosso site: www.idepes.com.br

É hora de recarregar as energias. Mais um ano se passou, e com ele
conhecimentos, aprendizados, mudanças e realizações. Quantas coisas e fatos
aconteceram neste ano de 2019. Vamos aproveitar este momento comemorativo
para depositar nossas energias para o ano que vem chegando e usufruir de tudo
que 2020 tem a oferecer.

Aproveite para se dedicar aos estudos, não importa a idade, e adquirir
novos conhecimentos que servirão para toda a vida.

Nesta última edição de 2019, você encontrará artigos sobre qualidade de
vida, opções de cursos e treinamentos com profissionais habilitados capazes
de ajudá-los na promoção do equilíbrio e bem-estar.

Para anunciar na próxima edição ou receber o jornal na sua residência,
entre em contato pelo whatsapp 11 98272-2121.

Feliz 2020!

Boa leitura.

Leia esta edição em pdf no site www.idepes.com.br

Boa leitura!

Equipe do Jornal Saúde & Harmonia

saudeeharmonia@idepes.com.br
WhatsApp: 11 98272-2121

.: Visite o site www.idepes.com.br e acompanhe os eventos, cursos e promoções.
Cadastre-se para receber as informações em seu e-mail.

.: Sugestões de pauta e críticas devem ser enviadas para a redação, no e-mail.
saudeeharmonia@idepes.com.br.  Participe, envie suas sugestões, pois o nosso
interesse é melhorar a cada edição.

Redação
Rua Prof. Filinto Guerra, 60 - Jd. Aeroporto

São Paulo - SP - CEP: 04356-040
Fone: 5031-4952  -  WhatsApp: 11 98272-2121

saudeeharmonia@idepes.com.br

Prezado leitor

ANUNCIE AQUI -          11 98272-2121

GUIA DE
RESTAURANTES
VEGETARIANOS

Alcaparra
Av. Pompéia, 2544 - Pompéia
Seg a Sex das 11:30 às 15:30h
Sab e Dom das 12:00 às 16:00h

Alternativa Casa do Natural
Rua Fradique Coutinho, 910 V. Madalena
Seg a Sab das 11:30 às 16:00h

Banana Verde
Rua Harmonia, 278 - Vila Madalena
Terça a Sexta das 12:00 às 15:30h

Cereal Brasil
Rua Rodésia, 242 - Vila Madalena
Seg a Quin das 9:00 às 19:00h
Sex e Sab das 9:00 às 17:00h

Éden
Av. Jabaquara, 1469 - loja 46
Seg a Sab das 12:00 às 15:00h

Aqui você encontra o
Jornal Saúde & Harmonia

Andorra Com. de Alimentos
Rua Santa Rosa,171/175 - Brás
11 3312-3500

Armazém Paulista
Avenida Mercurio,154 - Brás
11 3313-4256 / 11 3311-6600

Armazém Santa Filomena
Rua Santa Rosa,100-Brás
11 3312-1010

Armazém São Vito
Avenida Mercurio,222 - Brás
11 3227-3020 / 11 3311-8332

Casa de Saron
Avenida Mercurio,146 - Brás
11 3313-8067 / 11 3229-7864

Cerealista Bom Chá
Avenida Mercurio,166 - Brás
11 3228-9699 / 11 3228-9960

Cerealista Helena
Rua Santa Rosa,141 e 149
11 3315-1100 - Brás

Empório do Arroz Integral
Avenida Mercurio,86 - Brás
11 3313-2053 / 11 3326-6770

Nippon Flora
Avenida Mercurio,70 - Brás
11 3229-2239 / 11 3326-0225

Faça a sua refeição e solicite o seu exemplar do
Jornal Saúde & Harmonia

ZONA CEREALISTA
Aqui você encontra o

Jornal Saúde & Harmonia

CURSOS IDEPES
11 5031-4952  /       11 98272-2121

Lagoa Tropical
Rua Borges Lagoa, 406 – V. Clementino
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Dom das 11:30 às 16:00h

Nação Verde Restaurante
Rua da Mooca, 2274
Seg a Sex das 8h00 às 19h00h
Sab 8h00 às 18h00

O Vegetariano Restaurante
Av. Jabaquara, 1126 – Saúde
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Sab e Dom das 11:30 às 15:30h

Restaurante Vegetariano
Rua Pde. Machado, 51 - Vila Mariana
Seg a Sex das 11:30 às 15:00h
Sab e Dom e feriado das 12:00 às
16:00h

Feiras e eventos ainda em 2019
com distribuição gratuita do

Jornal Saúde & Harmonia

23 e 24 de novembro.....

30/11 a 01/12 de 2019.....

Clube Homs

Mystic Fair

Informações: 11 98272-2121 (WhatsApp)
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VOCÊ QUER SER
UM TERAPEUTA?

 O curso de Formação de Terapeutas, é ministrado
em um final de semana por mês por professores altamente
qualificados, com titulação de especialista, mestre ou dou-
tor.  Sendo um curso modular, facilita assim, o ingresso do
aluno em qualquer época.

Trata-se de um curso de formação profissional, com
duração de 16 meses, com aulas teóricas e práticas, habili-
tando assim o aluno a trabalhar como terapeuta.

Ministrado na sede própria do Idepes, este curso é pio-
neiro em formação de terapeutas qualificados.

Certificado: Emitido pelo IDEPES - Instituto de Desenvolvi-
mento Pessoal de Ensino Superior, com chave da Biblioteca
Nacional R.D.A (Registro Digital de Autenticidade).

Parceria com a ABCN – Academia Brasileira de

Ciências Naturais.

Indicado para alunos de qualquer idade.

Aproveite essa oportunidade, entre em contato, faça já
a sua inscrição e inicie já uma nova carreira.

Contatos:
Fones: 11 5031-4952 /            11 98272-2121
E-mail: cursos@idepes.com.br / www.idepes.com.br
Facebook: www.facebook.com.br/idepes

Novos cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento,
extensão e pós-graduação nas áreas de Terapias,

Ortomolecular e Gestão, com registro na Biblioteca Nacional,

                                       MEC e ABCN – Academia Brasileira de Ciências Naturais.

           Fones: 11 5031-4952 / 11 3869-0087 / 11 98272-2121 (WhatsApp)     www.idepes.com.br

Foto acima: Profa. Renata Figueiredo com alunos

idepes
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Acompanhe os cursos que preparamos para 2020 no site www.idepes.com.br
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C 
om a chegada do final do ano, vamos
nos sentindo sobrecarregados,
cansados e ansiosos para o início
de um novo ciclo de vida. Novas
esperanças, sonhos, desejos e
necessidades de nosso coração.

Faz parte da memória coletiva darmos boas
vindas ao novo ano e, como numa fórmula mágica,
nos sentimos renovados, cheios de planos, metas,
objetivos.

Não podemos esquecer que somos os
únicos responsáveis pela forma com que montamos
nossas telas mentais e as tornamos realidade.

Tudo no planeta é composto por energia e, à
medida que plasmamos nossos desejos, vivemos
a realidade em sua completude. Para que isto ocorra,
tratamos com dois tipos de energia: a ativa (dos
seres humanos) e a passiva (casa, plantas, mobília,
roupas, objetos de decoração, que possuem
memória de parede e interferem em nossa
convivência, na realização de nossos sonhos).

A relação com pessoas nos vários ambientes
em que convivemos, somados à energia que já
estava impregnada em cada local e objeto, por
acontecimentos bons ou ruins, criam memórias de
parede.

A energia passiva fica impregnada em tudo
e, se não estivermos em equilíbrio, passamos a
absorver e autogerar tal frequência vibracional, o que
interferirá na materialização de nossos desejos,
campos e corpos de energia.

Para que possamos compreender a interação
da nossa energia com a dos ambientes em que
vivemos, podemos utilizar o Feng Shui, técnica que
estudo e aplico por mais de 20 anos.

Trata-se do equilíbrio dos opostos, Yin e Yang,
para que a energia que entra em nossa casa seja
transformada em energia vital e flua levemente por
todos os ambientes, fazendo com que pessoas,
animais e plantas estejam em total harmonia.

Para nos prepararmos para o ano novo,
devemos olhar atentamente para nosso interior e
liberar tudo o que nos trouxe bloqueios, perdas e
frustrações, fazendo o mesmo em relação ao
ambiente em que habitamos.

Vamos começar de uma forma bem prática:
Saia do ambiente em que estiver e por alguns

instantes procure esquecer tudo o que vivenciou ali.
Retorne, como se fosse sua primeira visita

ao local. Não tenha pressa, observe cada detalhe,
passe por todos os cantos, cômodos, sinta cada
emoção e anote.

Fique atento quanto à manutenção de parede,
porta, pintura, iluminação, móveis, plantas e se há o
acúmulo de objetos que impedem o fluxo da energia.

Descrevo alguns passos que utilizo na aplicação do Feng Shui.

1.   Faça uma faxina em armários, guarda-roupas, gavetas, papéis
acumulados (respeite o prazo legal de cada documento), em tudo
o que estiver por mais de 1 ano sem uso. O que for doar, desde
que em bom estado, deixe acondicionado em caixas ou sacolas,
vibrando desejos positivos para quem for utilizar.

2.   Monte um plano de ação, elencando todos os itens que deverão
ser tratados, substituídos ou removidos do local. Quando possível,
mude a posição de móveis e objetos no ambiente, eliminando
energia estagnada.

3.    Tenha sempre plantas saudáveis em vasos e jardins.

4.    Fonte d´água e espelho próximos da porta de entrada principal,
com o objetivo de atrair e filtrar a energia que entrará no local.

5.     Capacho do lado externo e em todos os acessos
da casa, evitando a entrada de energias
negativas.

6.     Porta de entrada bem iluminada, com vasos de
altura mediana nas laterais, representando os
guardiões. Podem ser substituídos por
mandalas, luminárias, máscaras, etc.

7.    Um Ba Guá na parede acima da porta de entrada
principal, lado externo, e a imagem do Espírito
Santo, lado interno.

8.   Na sala, se possível, tenha objetos e paredes
coloridas que representam a energia Yang e
ativam o relacionamento das pessoas. Flor na
cor amarela ou laranja.

9.   No quarto do casal, ou mesmo que você esteja
em busca de um relacionamento, objetos em
pares de tamanhos semelhantes e duas
pedras quartzo rosa em seu criado-mudo.

10.  Ao deitar, se os pés estiverem diretamente
voltados para alguma porta, pendure no teto
uma bola de cristal facetado entre a porta e os
pés da cama.

11.  Se a cabeceira da cama estiver bem embaixo
da janela, pendure um filtro dos sonhos ou uma
bola de cristal facetado, tenha uma cortina
preferencialmente com tecido de algodão.

12.  Bola de cristal facetado na parte central da
porta do banheiro, lado externo. O mesmo entre
cozinha e área de serviço.

13.  Dê um presente para você e para o ambiente
de sua vivência, por mais simples que seja,
faça uma oração de amor e agradecimento pelo
acolhimento.

No último dia do ano, além dos banhos de
ervas e aromas, mar ou cachoeira, da lentilha, das
sementes de romã e de uva, da cor da roupa, dos
rituais de nossas crenças e valores, escreva uma
carta de despedida do ano que passou e outra para
o novo, endereçadas ao universo e ao nosso anjo
da guarda.

Na primeira carta, escreva tudo o que você
quer eliminar da vivência passada, experiências
que trouxeram sofrimento e bloqueios. Em seguida,
queime a carta e jogue as cinzas em água corrente.

Esse ritual deverá ser realizado antes dos
banhos de limpeza e purificação.

Na virada do ano, escreva uma carta ao
universo e ao seu anjo da guarda com seus
propósitos de vida, como metas sendo alcançadas.

Sinta-se vivenciando cada desejo descrito,
faça uma oração ao universo, agradeça muito ao
seu anjo da guarda e celebre a vida.

RENOVANDO
NOSSA ENERGIA

Por Carlos Tonello – Terapeuta Holístico

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o
poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém
descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade.”   -

Albert Einstein

IDEPES - Novos cursos  nas áreas de Terapias, com registro na Biblioteca Nacional  e MEC
Fones: 11 5031-4952 /       11 98272-2121

Visite o site: www.idepes.com.br
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Por Antonio de Souza Neto

Antonio de Souza Neto
MTB - 15106 - CRP - 105744

Cel.: 11 99983-4062 / 11 3337-6277
Psicologia Positiva - Felicidade

Compromisso - Relacionamento
Propósito - Realizações.

Coaching de vida e empresarial.
Naturopatia e Terapia Ortomolecular

Integrativa.

A maioria da população sobrevive
sem assistência do Estado brasileiro, e
para esta faixa de Cidadãos ele só aprece
para cobrar impostos “politributados, um
em cima do outro”.

Segundo o Dr. Humberto Gouveia,
tributarista, escritor, as arrecadações
governamentais ultrapassam 66%, sendo
um dos mais altos do mundo e sem o
retorno desejado. Quando o indivíduo é
brutalmente assassinado ou agoniza nos
corredores de hospitais, não aparece um
representante do Estado para registrar as
estatísticas.

Essa premissa sinaliza o alto grau
de debilidade patológica que está vivendo
a sociedade brasileira, afetando
diretamente a todos dessa casta.

Não estamos falando de política
partidária e sim de uma sociedade
combalida, doentia e perversa. A Cons-
tituição promulgada em 1988, serve de
maneira desigual, concentrando não só
rendas, mas direitos e privilégios à uma
elite de parcos brasileiros.

Os menos avisados diriam:-”o que
política tem a ver com saúde, que é a
temática dos meus textos? Tudo eu
respondo, vou tentar explicar.

Segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde) o Brasil concentra o
maior índice de ansiedade no mundo
contemporâneo e pouco se sabe de sua
causa e afirma que 9,3% da população,
ou seja, quase 19 milhões de brasileiros
vivem tal transtorno quase que epidêmico.

Fica patente que o stress, o
sedentarismo, o fast food, alimentos
tóxicos, transgênicos, gorduras ruins,
carboidratos e busca para atender a
ansiedade de vencer e para pagar seus
impostos, fazem o indivíduo trabalhar muito

mais, estudar com afinco em busca de
atingir o sonho em melhorar e ainda
manter qualidade de vida elevada.

Essa luta toma mais de 16 horas
de trabalho, 2 a 3 horas, só em transporte
público, lhes deixam longe dos filhos, não
acompanhando o seu crescimento, sua
educação, criando conflitos de relaciona-
mento familiares, muitas vezes levando à
separação do casal.

Com todos estresses gerados para
manutenção do “status quo” o indivíduo
não entende o motivo da infelicidade, pois
faz tudo para manter ou melhorar a
condição material da família e não é
compreendido, tornando-se o “bode
expiatório” do processo.

Em atendimento recente, um pa-
ciente me disse que os “únicos momentos
de alegria em sua vida eram suas férias”
e os 11 meses do ano eram de estresse
que lhe causava muitas tristeza e
melancolia!

Como não gerar ansiedade numa
pessoa sadia que cumpre as obrigações
do Estado? Tenho a firme convicção que
muitos leitores estarão incluídos nessa
condicional, julgando estar dentro do
padrão de normalidade social, e aí vem a
pergunta que não quer calar: por que?

Exatamente por essa dualidade
política em que vivemos entre a dita
Democracia (demo = povo e kracia =
governo) e Plutocracia (do Grego Ploutos
= riqueza e kracia = poder).

Para que haja Democracia tem
haver isonomia, ou seja direito iguais para
todos, base primordial do conceito de
origem Grego-Romano:- “todo direito
nasce do povo e em nome dele deve ser
exercido” mas, não é esta a realidade em
que vivemos.

GOVERNOS & DOENÇAS
O povo brasileiro sempre foi

conhecido como um povo altivo, alegre e
feliz, características essas que as perdeu
por essa série de razões que apontamos,
que o faz produzir muito mais, e não lhe
traz a paz desejada. O Cidadão está
cabisbaixo, triste, isolado com essa carga
de obrigações que o atual Estado os lega,
principalmente nas periferias das grandes
cidades com transporte urbanos de baixa
qualidade onde formam filas enormes em
horários de “rush”!

Diversão e arte, nenhuma, para
essa casta de menos favorecidos a não
ser novelas criadoras de sonhos
intangíveis e degradação total de valores
que sustentam padrões e bons costumes.

Este povo sofrido produz riqueza aos
plutocratas que as distribuí ao seu bel
prazer privilegiando poucos nos últimos 20
anos.

Este “modus vivendi” retira a saúde
e bem-estar da pessoa, não deixa norte,
não educa nem coloca propósito em sua
formação, tornando a vida sem sentido,
desconexa. O cidadão não consegue gerar
renda capaz de ter uma vida digna e o
sujeito fica à deriva, muitas vezes preso
ao saudoso passado ou aos traumas que

marcaram sua vida, gerando depressão e
aumentando como nunca os índices de
suicídios outrora quase inexistentes.

Por outro lado, levando ao outro
extremo, vivendo a ânsia no futuro
formando este índice altíssimo de
ansiedade como denota a OMS. Com isso
vivemos uma verdadeira epidemia de
cânceres, doenças autoimunes, do
coração, diabetes, adquiridas com
alimentação industrial, carregadas com
excessos de carboidratos, sais e farinha
branca, transgênicos, gorduras hidroge-
nadas, agrotóxicos, e dos apressados fast
foods.

Portanto, quiçá os nossos gover-
nantes possam acordar, humanizar as
relações, distribuir de forma equilibrada a
produção de riqueza com isonomia e
cuidar melhor da nossa coletividade, só
assim iremos reduzir o quadro de
ansiedade e inverter as estatísticas da
Organização Mundial da Saúde procurando
resgatar a dignidade desse povo fabuloso
da Nação brasileira.

DEMOCRACIA & PLUTOCRACIA

DOENÇA SOCIAL

A
 sintonia entre energia e

cérebro é sinônimo de
uma vida saudável. A ener-
energia em desequilíbrio
afeta os neurônios e, como
consequência, desequili-

bra o mental e o espiritual, através da
glândula pineal. Isso acarreta doenças
psicossomáticas (corpo físico), se não for
cuidado. Considerando que o desequi-
líbrio energético é 10% hereditário e 90%
individual, somente uma avaliação mais

profunda da energia poderá definir a
dimensão do desequilíbrio energético, do
estresse e da depressão.

Para que a energia entre em
equilíbrio, não é só o tratamento que
resolve, é necessário ter, principalmente,
a participação consciente e total do
indivíduo a ser tratado.

Entre os aspectos que contribuem
para o desequilíbrio energético de uma
pessoa estão os naturais, do dia a dia,
como poluição, água, ar, alimentos e
também os sentimentos negativos como
a raiva, inveja, falsidade, mentiras,
fraquezas, etc. Além desses, dos traumas,
bloqueios, desafetos, aspectos espirituais

e pessoais sem evolução, desarmonia no
lar, drogas em geral, desarmonia no tra-
balho, desentendimentos com amigos,
vizinhos, também provocam um desequilí-
brio.

Nesse momento, entra a habilidade
de um profissional especialista para
equilibrar a energia e orientar como
proceder, para que se recupere o equilíbrio
e a saúde plena, nos aspectos físico, men-
tal, emocional e espiritual.

Essa é minha missão como Tera-
peuta. Por meio dos meus conhecimentos,
adquiridos com estudo e 38 anos de
experiência, é possível detectar as razões
e orientar as ações, levando à mudança

ENERGIA X ESTRESSE
E DEPRESSÃO

na maneira de lidar com todas as
situações negativas nos dias atuais, que
afetam a saúde global da pessoa, trazendo
de volta o equilíbrio e o bem-estar.

Nascemos para ser Feliz, Deus nos
criou para isso!

Paulo Roberto de Araújo
Terapeuta Especialista

WhatsApp: 11 98594-8070/15 99827-7768
 terapeutaespecialista@gmail.com

Skype: meuterapeuta1
Blog: http://

energiapositivaesaude.blogspot.com.br
Aceitamos cartões de Débito e Crédito

O terapeuta Paulo Roberto de Araújo  atende às terças-feiras no IDEPES - Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior
Maiores informações: 11 5031-4952 ou pelo 11 98272-2121 (WhatsApp)
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CHEGOU O PORTAL SAÚDE & HARMONIA NEWS
Dando continuidade ao Jornal Saúde & Harmonia, a proposta do Portal Saúde & Harmonia News é

divulgar informações sobre Saúde e Qualidade de Vida. As matérias são escritas por especialistas em
cada área, objetivando esclarecer os internautas sobre formas naturais de tratamento.

Para participar com anúncios ou com matérias, entre em contato pelos telefones abaixo ou pelo site.

Tratar IDEPES: 11 5031-4952 ou       11 98272-2121                 www.saudeeharmonianews.com.br

I 
magine poder ter uma aparência mais
alegre, saudável, renovada e jovial
sem passar um creme sequer ou se
submeter a um procedimento com
agulhas? Essa é a proposta do
Facelift Energético, um processo

corporal de imposição das mãos do
Access Consciousness™, que consegue
reverter a aparência de envelhecimento no
rosto.

O procedimento utiliza energias
para levantar e rejuvenescer o rosto, mas
também pode criar EFEITOS similares no
CORPO TODO quando feito repetidamente,
pelo menos 10 vezes e com 20 sessões o
efeito pode ser permanente. Isso tudo
apenas com toques estratégicos que são
feitos de FORMA NUTRITIVA no rosto e no
pescoço.

COMO FUNCIONA e PORQUE o
FACELIFT®

consegue rejuvenescer?
Na técnica do Facelift as mãos são

usadas como neurotransmissores que
usam múltiplas frequências advindas de
27 pontos de energia, como liberação de
deslizamento compensatório, de traumas
e stress que formam as marcas de
expressão. O toque suave aliado à energia
das mãos é o que restaura o fluxo natural
de energia no rosto, em torno do rosto e
com reflexos para o corpo todo. Os toques
promovem o desbloqueio dos campos de
energia, pontos de estagnação causada
geralmente por nossas emoções e
estresse de longo prazo.

Com a energia fluindo no corpo, os
músculos começam a relaxar e a pele
começa a rejuvenescer.

A ciência nos diz que tudo é energia
e tudo está conectado energeticamente,
que somos seres eletromagnéticos. Usar
as mais recentes tecnologias, produtos de
beleza, exercícios e dietas para parecer
mais jovem pode não ser a única solução,
pois pode estar faltando o elemento mais
importante: a energia.

ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DO
FACELIFT ENERGÉTICO DO

ACCESS CONSCIOUSNESS™
- Sensação de relaxamento e leveza em
sua expressão facial;

- A pele do rosto mais luminosa, macia e
com maior vigor;

- Maior energia e vitalidade no corpo;

- Redução de rugas, linhas e inchaços;

- Os maxilares, as sobrancelhas, o
pescoço, os seios, o bumbum e o corpo
em geral mais levantados e firmes;

- Redução da pigmentação da pele;

- Limpeza de zonas inflamadas, irritadas e
manchadas da pele do rosto;

- Melhoria da visão;

- Maior clareza mental;

- E muito mais…

QUEM PODE FAZER OU
RECEBER O FACELIFT?

Qualquer pessoa em qualquer
idade. SEM PRÉ REQUISITO.

O procedimento é seguro para
mulheres e homens de todas as idades e
funciona sem problemas se feito em
paralelo com outros procedimentos. Não
há contraindicações, pois é uma técnica
de rejuvenescimento natural, sem o uso
de drogas, químicas ou cirurgias.

ONDE VOCÊ PODE
TRABALHAR COM ESTA

TÉCNICA?
O Facelift Energético Facial de

Access Consciousness® é fornecido em
spas profissionais, clínicas de massagem,
centros de rejuvenescimento, consultórios
de cirurgiões plásticos, estéticas e centros
de bem-estar e desenvolvimento pessoal
em todo o mundo.

Revoluciona a sua aparência ao
mesmo tempo em que transforma o seu
eu, reequilibrando todas as áreas de seu
corpo.

Como seria se libertar de todos os
padrões e crenças sobre envelhecimento
que impossibilitam você de criar o corpo
que deseja com total facilidade?

REJUVENESCIMENTO FÁCIL
Facelift Energético do Access

Consciousness™
Curso com Certificação

Internacional.
Esperamos você!

INFORMAÇÕES PARA
ATENDIMENTOS OU CURSOS
DE FACELIFT ENERGÉTICO:

Sandra Giordani Jeronymo
Psicoterapeuta e Facilitadora de Facelift
Energético de Access Consciousness
Whatsapp: 11 95951-1831

Marcelo Jeronymo
Terapeuta de Facelift Energético e
Processos Corporais de Access
Consciousness –
Whatsapp: 11 95168-1856

Antes                   Depois

Antes                   Depois
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ALUGUEL DE SALA PARA ATENDIMENTO
Rua Prof. Filinto Guerra, 60 - Jd. Aeroporto

Tratar IDEPES: 11 5031-4952 ou       11 98272-2121              www.idepes.com.br
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Numa parceria com o PhD e mestre
em Coaching, Douglas De Matteu, a
Doutora em Administração, Teresinha
Covas Lisboa, lançou na quinta-feira, dia
10 de outubro, na livraria Martins Fontes
da Avenida Paulista, o primeiro livro de
gestão para Tecnólogos do Brasil. Trata-
se de uma obra concisa e completa que

traz uma visão geral de cada tema de forma
clara e prática, permitindo que o leitor foque
nos pontos essenciais de assuntos como
administração e suas principais teorias,
empreendedorismo, inovação e start-ups,
gestão de pessoas e modelos de gestão,
ferramentas de marketing, inteligência
emocional, soft skills, liderança e equipes
de alta performance, contabilidade,
controladoria e finanças, gestão de
processos e projetos, gestão de TI,
logística, gestão da qualidade e sus-
tentabilidade, dentre outros assuntos.

O material, que conta também com
a colaboração de artigos de mais 13

autores (Antônio Vicco Mañas, Armando
Dal Colletto, Edmir Kuazaqui, Fábio
Gimenez Machado, Hong Y. Ching, Ivelise
Fonseca de Matteu, João Pinheiro de
Barros Neto, José Carlos de Souza Lima,
Luiz Edmundo de Oliveira, Márcio da Costa,
Marcus Eduardo Rocca, Roberto Kanaane
e Robson Paz Vieira), é pioneiro no Brasil,
por força da riqueza de sua abordagem,
sendo o mais completo do gênero lançado
no mercado. De acordo com Teresinha, de
vanguarda, a obra valoriza ainda o fato de
os cursos tecnólogos serem importantes
condutores dos setores produtivos do
País:

“Todo mundo que, de alguma forma,
tem ligação com o universo tecnológico,
deve ter esta obra. Como já diz o nome,
trata-se de um manual que pode ser
consultado em qualquer tempo, por
professores, alunos, quem trabalha no
segmento, e até mesmo por quem
pretende apostar futuramente num curso
tecnólogo. Até o momento não temos
conhecimento de um material tão rico e
completo como esse. Douglas e eu
reunimos o maior número possível de
assuntos que fazem parte do dia a dia de
um profissional da área’, afirma Dra.
Teresinha Covas

Biografia dos autores:

Teresinha Covas Lisboa - Pós-Doutorado
em Administração pela Florida Christian
University (FCU – EUA). Doutorado em
Administração. Mestrado em Adminis-

tração dos Serviços de Saúde. Especia-
lização em Administração Hospitalar.
Especialização em Didática do Ensino
Superior. Conselheira do Conselho
Federal de Administração (CFA) –
Jurisdição São Paulo. Sócia-Diretora da
TCL Consultoria e Assessoria S/C Ltda.
Docente Titular da Universidade Paulista
(Unip). Docente convidada da Florida
Christian University, da Faculdade Albert
Einstein e da Universidade Metodista.
Diretora do Sindicato das Empresas de
Administração do Estado de São Paulo
(Sindaesp). Diretora da Associação
Brasileira de Administração (ADM). Membro
do Grupo de Excelência em Gestão de
Instituições do Ensino Superior (GEGIES
– CRA/SP) e Coordenadora do Grupo de
Excelência de Pesquisa Aplicada em
Administração (GEPAD – CRA/SP).

Douglas De Matteu - Doutor em Business
Administration, PhD e Mestre na Arte do
Coaching pela Florida Christian University
(FCU – EUA). Mestre em Semiótica,
Tecnologias da Informação e Educação
pela Universidade Braz Cubas (UBC).
Especialista em Marketing, em Educação
a Distância e em Gestão de Pessoas com
Coaching. Bacharel em Administração de
Empresas. Diversas formações e
certificações em Coaching com reconhe-
cimento internacional. Docente na Fatec
de Mogi das Cruzes, nos cursos pós-
graduação, e na FCU – EUA. É CEO do
Instituto de Alta Performance Humana
(IAPerforma®). Desenvolve treinamentos
in company e palestras. Membro dos
Grupos de Excelência em Instituições do
Ensino Superior (GEGIS), Pesquisa
Aplicada em Administração (GEPAD) e
Coaching (GEC) do CRA/SP.

DRA. TERESINHA COVAS LISBOA
LANÇA

“MANUAL COMPLETO DE
GESTÃO PARA FORMAÇÃO

DE TECNÓLOGOS”
Teresinha Covas  Lisboa

Teresinha Covas Lisboa,
Silvia Gonçalves de Almeida

e Alvaro Lisboa

Teresinha Covas  Lisboa
com Dr. Douglas De Matteu

ATENÇÃO! ISTO INTERESSA A VOCÊ:
O IDEPES - Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior, com 13 anos de existência

formando profissionais, está com matrículas abertas para os cursos de pós-graduação e formação,

nas áreas de Terapias Integrativas,  Ortomolecular, Terapia Psiônica e Teoria Psicanalítica. Todos

são reconhecidos pelo MEC, com registro na Biblioteca Nacional e parceria com a  ABCN – Academia

Brasileira de Ciências Naturais.

Faça já a sua inscrição pelo site www.idepes.com.br.

Aproveite e tire as dúvidas pelo link do WhatsApp no próprio site.

Se preferir, entre em contato pelos Fones: 11 5031-4952 /        11 98272-2121

Teresinha Covas  Lisboa
com os demais autores
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CURSO INTENSIVO DE
MESA RADIÔNICA

QUÂNTICA RP

Objetivo:

Preparar o aluno para entender, gerar e enviar frequências usando a Mesa
Radiônica Quântica como Ferramenta. Introduzir conceitos quânticos,
despertar os co-criadores aptos, subir o nível de consciência individual e
colaborar para o salto quântico da consciência da humanidade. Crescer  pelo
amor e não pela dor.

Temas abordados:  

- Princípios da Radiestesia e Radiônica;
- Psiônica e Mesa Radiônica;
- Programação do pêndulo;
- Elementos da Mesa - apresentação;
- Ferramentas da mesa; - Conexão;
- Mensuração; - Portais; - Entrega;
- Dicas e aprofundamentos das ferramentas;
- Exercícios práticos. 

Inclusos: Certificado, Apostila, Mesa e Pêndulo.

Curso da Criadora Régia Prado, reconhecido pela
ABRATH e inscrito na Biblioteca Nacional.

Aula Prática Personalizada

Local: IDEPES - R. Prof. Filinto Guerra, 60 - Jd. Aeroporto

Reserva de Vaga: 11 5031-4952 /           11 98272-2121

Email: cursos@idepes.com.br   /  Site: www.idepes.com.br

Facilitadora autorizada: Leuda de Alencar

Transforme suas finanças, relacio-
namentos, sua saúde e todas as áreas da
sua vida com este conhecimento que irá
ampliar o seu entendimento sobre como
construímos a nossa realidade e permitir
que você seja a causa, e não apenas a
consequência de tudo o que acontece em
sua vida. Tudo isso de uma forma técnica,
porém muito simples e que você aprenderá
passo a passo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sábado 11/01/2020

•   O seu novo Mindset
•   O seu maior aliado
•   As Leis que regem a Energia
•   O que é Feng Shui
•   As Principais Escolas de Feng Shui
•   Feng Shui para o Ocidente - A técnica

do Chapéu Preto
•    A Organização
•   Regras da limpeza física dos

ambientes e porta principal

•   Limpeza energética dos ambientes

Domingo 12/01/2020

•   O gráfico Bá Guá
•   Aplicando o gráfico na planta baixa

•  Exemplos de aplicações
•   As nove áreas da construção -

Interpretações do dia a dia da casa
•   Análise dos pontos positivos e

negativos - Comportamento de
pessoas

•   As curas imediatas

Sábado 18/01/2020

•    Plantas e flores
•   Correções e potencializações das

áreas
•   Posicionamento de moveis - Espelhos

inteligentes
•   Instalando as curas – Gráficos

Radiônicos
•   A conexão com suas metas

•   Ser claro com o universo
•   Aplicação em empresas
•   Aplicação na mesa de trabalho
•   Aplicação em terrenos

Domingo 19/01/2020

•   O que é Metafísica
•   Metafísica e a casa
•   Metafísica e as pessoas
•   Metafísica e as construções
•   Como fazer um orçamento de

consultoria
•   Como fazer um contrato de prestação

de serviços de consultoria
•   Como fazer uma anamnese completa

da casa e das pessoas
•   Soluções e práticas para consultores

Avaliação do aluno: É um exercício no qual
você será “contratado” para fazer uma
consultoria completa em uma residência.
Receberá todas as informações sobre a
família assim como a planta da casa onde

moram. Fique tranquilo, depois o professor
corrige e ajusta 100% o seu exercício.

Entrega do Certificado

Presentes especiais somente para os
alunos desta turma!
1: Como desenhar a planta baixa de um
imóvel (Vídeo aula)
2: Curso dos gráficos Radiônicos
(Apostila em PDF)
3: Ebook - Cromoterapia, a influência das
cores - (Apostila em PDF)
4: Estudo de Numerologia do endereço
completo da sua casa (Estudo em PDF)

5: Palestra Isaura Márins – Como ter
Saúde Plena aos 72 anos (Vídeo)

=================================

FENG SHUI
– Metafísica dos Ambientes –

Feng Shui • Metafísica • Lei da Atração • Radiônica
Com o consultor e professor Chiavoloni Jr

Dias 11 e 12, 18 e 19 de janeiro de 2020

Datas: 11, 12, 18 e 19 de janeiro/20
Horário: das 9 às 17:20 horas
Local: IDEPES
Endereço: Rua Prof. Filinto Guerra, 60
Jardim Aeroporto - São Paulo
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Nível 1 – O Despertar – Objetivo: prepa-
rar o Aluno para entender, gerar e enviar
frequências através da Mesa Radiônica
Quântica Rosa. Introduzir conceitos quânticos,
despertar os co-criadores aptos, subir o nível
de consciência individual e colaborar para o
salto quântico de consciência da humanidade.

PROGRAMA
- Radiestesia prática – usando o pêndulo sem
segredos
- Ferramentas da mesa radiônica
- Aula prática – conexão, mensuração, atuação

CURSO INTENSIVO DE
MESA RADIÔNICA ROSA

Profa. Leuda Alencar
(autorizada por Régia Prado)

Temas abordados:

Princípios da Radiestesia e Radiônica;
Psiônica e Mesa Radiônica RP; Programação
do pêndulo; Elementos da Mesa – apresenta-
ção;

Ferramentas da mesa; Conexão;
Mensuração; Entrega; Dicas e aprofundamentos
das ferramentas em branco; Exercícios práti-
cos.
Carga horária: 8h   /   Local: IDEPES
Informações / Inscrições:       11 98272-2121
E-mail: cursos@idepes.com.br
Site: www.idepes.com.br

Dr. Lair Ribeiro — Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers no Brasil e em
países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas
Jefferson University.  /  Webpage: www.lairribeiro.com.br / e-mail: lrsintonia@terra.com.br / Tel. 0-55-11-3889.0038

Comunicar-se não é simplesmente
falar-ouvir-falar. É mais do que isso.

Somos animais sociais, e a comuni-
cação é parte das atividades humanas.
Comunicando-se, você transmite idéias,
faz solicitações, cria realidades, inventa
possibilidades e, principalmente, é capaz
de coordenar ações no sentido de que o
todo possa ser maior que a soma das
partes.

Como toda ferramenta poderosa, a
comunicação eficaz ocorre por meio do uso
de técnicas específicas, que você vai
conhecer neste capítulo.

Aperfeiçoando a arte da comunicação

A comunicação é uma arte, mas não
é como as pessoas costumam dizer:
“Fulano tem o dom da comunicação.” Ela
é uma arte porque constitui uma ferramenta
com a qual o ser humano pode manifestar
idéias, sensações e sentimentos com vista
a um resultado. E também porque, para
essa manifestação, podemos dispor de

técnicas específicas, passíveis de
aperfeiçoamento.

É evidente que existem pessoas
mais comunicativas do que outras, mas
isso não determina um dom especial para
uma comunicação efetiva. É, sim,
decorrência de fatores como introversão e
extroversão, que nada têm a ver com a
comunicação em si. Uma pessoa
introvertida pode, perfeitamente, comuni-
car-se bem em um meio onde se sinta à
vontade, e uma extrovertida, não
necessariamente, será capaz de fazê-lo,
apesar de sentir-se sempre à vontade.

Como eu disse, comunicação não
se resume a falar-ouvir-falar. Vai muito
além disso. Profissionalmente, a comu-
nicação eficaz constitui uma das
ferramentas mais poderosas de que você
dispõe. Basta aprender a usá-la!

Ao pé da letra

Comunicação é o processo de
transmitir e receber mensagens por

intermédio da linguagem, falada ou
escrita, ou de outros sinais e símbolos,
que podem ser visuais ou sonoros.
Comunicação é a capacidade de trocar ou
discutir idéias, de dialogar e de conversar
com vista ao bom entendimento entre
pessoas.

Mas a comunicação, que visa
prioritariamente ao entendimento e que
pode gerar uma ação comum, também
pode ser util izada para manipular
pessoas. Quando isso acontece, ela é
capaz de destruir indivíduos, organizações
e nações, em um efeito semelhante ao da
falta de comunicação, que tem o poder de
desagregar valores.

Sempre que alguém está se
comunicando efetivamente, está criando
do nada uma realidade antes inexistente.
A comunicação, com o uso da linguagem,
permite-nos inventar possibilidades.

Para saber viver profissionalmente,
considere todas as formas de comuni-
cação, mas concentre-se principalmente
na linguagem verbal e na não-verbal.

É esse tipo de comunicação que
predomina no relacionamento humano.

Os tipos de relacionamento

É no processo de comunicação
entre as pessoas que podemos observar
a ocorrência de relacionamentos intera-
tivos ou manipulativos. Enquanto os
relacionamentos interativos são altamente
produtivos, os manipulativos são alta-
mente destrutivos.

Quando um dos interlocutores se
considera uma pessoa e vê o outro como
objeto, ou vice-versa, acontece a manipu-
lação. E quando ambos os interlocutores
se vêem e vêem o outro como pessoas,
acontece a interação.

Mesmo quando uma comunicação
se inicia de forma interativa, ela tanto pode
manter-se assim, como pode deteriorar-
se para a manipulação. E uma relação
interativa se torna manipulativa quando o
coração quer uma coisa e a razão quer
outra.

O PODER
DA COMUNICAÇÃO

Dr. Lair Ribeiro
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AMBULATÓRIO IDEPES
NA MYSTIC FAIR

Organizado por Sonia Dick - Coordenado por Renata Figueiredo

DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2019

O Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior – IDEPES
é especializado em cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento e capacitação

em Terapias Integrativas e Complementares

Nos dois dias, o IDEPES oferecerá atendimento gratuito
por meio de diversas técnicas terapêuticas.

 Serviço: Mystic Fair
Dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019

Sábado: das 10 às 22 horas  /  Domingo: das 10 às 20 horas
Local: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5
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TERAPIA NATURAL

REBALANCE

Takashi Miyase
Terapeuta Natural pela Academia Japonesa de Terapia Natural no Japão
Diretor da Academia Dr. Matsushima Hiroyuki

  Conheça essa arte milenar do bem-estar.
Atendimento com hora marcada: terças, quintas e sábados.

Fones: 11 95628-8885 / 11 2476-5593
Visite o site: www.allterapy.com.br

LIGUE E MARQUE UMA AVALIAÇÃO GRATUITA

1. Em que consiste a terapia Natural
Rebalance?
R – É uma terapia natural reparatória,
praticamente sem dor, com técnicas
trazidas do Japão, sem pressões ou
agressões efetuadas no corpo. Por
meio da respiração, a coluna é colocada
no lugar, havendo um balanceamento
e, consequentemente, uma melhoria na
postura, com o aumento da capacidade
pulmonar, oxigenação cerebral, com
efeitos no estômago e fígado. Deixa o
corpo equilibrado.

2. É somente na coluna que é feita a
técnica?
O corpo tem que melhorar como um
todo, e não apenas no local afetado, daí
ser uma técnica que visa o balancea-
mento corporal.

3. O corpo então vai recuperando seu
equilíbrio de maneira harmoniosa?
R – Sim, o organismo vai recuperando
seus sistemas pouco a pouco, com
órgãos como o fígado, os rins, o
intestino, o estômago, além do sistema
imunológico funcionando plenamente,
trazendo uma harmonia para o corpo
como um todo. Equilibra a pressão
arterial, melhorando o corpo todo.

4. E quanto à produção hormonal?
R - Há um crescimento hormonal, com
consequente aumento da defesa
imunológica, pois a tensão, estresse e
demais adversidades do dia a dia

deixam o organismo fraco e despro-
tegido.

5. Agora, explique o que é e como
funciona a All Therapy?
R – É uma terapia mental. Consiste em
exercícios que provocam o trabalho
cerebral para fortalecer a memória e o
raciocínio, prevenindo desta forma, a
demência, havendo também a melhoria
da visão, dentre outros benefícios.

6. Como é ministrada essa terapia?
R – Em sessões semanais com
duração de mais ou menos duas horas,
podendo levar um ou mais meses,
dependendo de cada cliente.

7. Existe algum impedimento de idade,
para se utilizar da All Therapy?
R – Nenhum, desde crianças até
pessoas com idade bastante avançada,
podem se util izar dela. Indicada
também para insônia, lupus, zumbido
no ouvido, enxaqueca, criança que faz
xixi na cama, vai recuperando o controle
do corpo.

8. Qual a diferença entre as suas
técnicas e demais terapias existentes?
R – Normalmente, as terapias focam
no local atingido, enquanto que a nossa
terapia visa equilibrar o corpo todo, sem
dores, pressões, batidas ou desloca-
mentos. Cada um de nós tem um
sistema de comando do próprio corpo,
e nossa terapia trabalha exatamente
com esse comando, ocasionando
desta forma a recuperação corporal.

O prof. Takashi Miyase responde as questões sobre o tratamento com essas
técnicas trazidas do Japão

Cursos de Pós-graduação, Formação e Extensão: Matrículas pelo site www.idepes.com.br
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ALUGUEL DE SALAS PARA CURSOS,
PALESTRAS  E TREINAMENTOS

Jardim Aeroporto - wi-fi, recepção, datashow, ar condicionado
Tratar IDEPES: 11 5031-4952 / 11 98272-2121 (WhatsApp)                        www.idepes.com.br

AMBULATÓRIO IDEPES NO MERCADO MÍSTICO
Organizado por Sonia Dick - Coordenado por Renata Figueiredo

DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019
 

O Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior – IDEPES é especializado em cursos de
pós-graduação, aperfeiçoamento e capacitação em Terapias Integrativas e Complementares.

Nos dois dias o IDEPES oferecerá atendimento gratuito por meio de diversas técnicas terapêuticas.

Serviço: Mercado Místico: Dias 23 e 24 de novembro de 2019, das 10 às 20 horas.
Avenida Paulista, 735 - Clube Homs

Entrada Franca
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