
Arquétipos – qual é o seu ?
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Por que é importante prever reações (inclusive as suas) ?
Porque hoje em dia elas precisam ser rápidas e acertadas.
Precisamos saber com clareza o que podemos ou não obter dos outros e de nós
mesmos. E não dá para errar com os pacientes, clientes, investidores, alunos.

E as nossas reações são determinadas por um conjunto de :
▪ fatores externos (cultura, meio social)
▪ fatores internos (potenciais, DNA, arquétipos).

reações



Cada um de nós tem lá no fundo uma semente que nos molda e nos impõe certas
coisas, mas que pode evoluir : para nos tornarmos nós mesmos, precisamos nos abrir e
ampliar nossa visão.

Com os arquétipos (e explicações sobre a psicologia de Jung), você dispõe desse
ferramental.
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Nós fornecemos 3 tipos de ferramenta de leitura da realidade + aplicação prática :
▪ pessoal = autoconhecimento (limitações, pontos fortes e fracos)
▪ profissional = trabalho, carreira (desafios, risco, hierarquia)
▪ círculo próximo (família, colegas, relacionamentos).

A partir de 3 eixos :
▪ Filosofia = mitos e personagens (arquétipos).
▪ Psicologia = tipos de personalidade.
▪ Medicina = tipos de comportamento.

ferramentas
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Nós contamos os mitos em que cada arquétipo aparece, sempre
fazendo a ligação entre todos os personagens envolvidos e
montando um quadro esquemático no final.

A neurociência ensina que nossa capacidade de abstração está diretamente
ligada ao vocabulário do qual dispomos.

Por isso é preciso tomar cuidado : esquemas pré-fabricados (como os que
você encontra na internet) condicionam e dependem da língua em que foram
escritos (e depois traduzidos).
Com a linguagem simbólica do mito você não corre esse risco.

Por que a linguagem do mito ?
Porque ela é simbólica, serve para qualquer tipo de situação.

mito
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afinal, o que é arquétipo ?

Arquétipos são uma espécie de banco de dados em que vamos buscar símbolos,
referenciais, modelos.

São padrões universais que moram no inconsciente coletivo da humanidade.
Eles evocam emoções profundas e provocam reações.
Revelam nossos medos e fraquezas.
Ditam nossas estratégias e prioridades.

Em todas as civilizações esse imaginário comum é a fonte dos mitos, porque mitos sempre
têm temas universais. A forma de expressar esses temas é que muda. No nosso mundo
Ocidental, isso vem da Grécia, por isso os arquétipos são inspirados em deuses gregos.
Cada um deles tem seu próprio conjunto de valores e significados. Mas só um deles tende
a dominar a personalidade da pessoa.



vida real 

Exemplo : como reage uma mulher traída ? Fica mais fácil entender (e prever), se você
conhecer os arquétipos femininos. Assim :

- Uma Hera reage com ciúmes, atormenta o marido, acusa. E se vinga – na amante, não
nele.

- Uma Perséfone vai em prantos se lamuriar na casa da mamãe. É especialista em fazer o
marido se sentir culpado. Pobre vítima.

- Uma Psiquê pede ajuda à sogra. Porque se deixou influenciar pela(s) irmã(s) e só
descobre o quanto quer aquele marido quando o perde. E aí se desespera.

- Uma Athena se controla e racionaliza. Tenta entender o que ele pode ter visto (de
melhor) em outra mulher. E na primeira ocasião dá o troco, arranjando um amante. 6
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prática

No curso você aprende a identificar arquétipos. O seu e o dos outros.
Na prática, em grupo, com os 4 baralhos que utilizamos, 3 dos quais de nossa
autoria.
Fica mais simples entender o lado sombrio e o luminoso de cada pessoa.

Fazemos os links entre as diferentes disciplinas, da Física à Medicina passando pela
Geometria e pela Homeopatia, sempre com as referências culturais e filosóficas que
explicam o conjunto e dão sentido a ele.

Se souber usar esse ferramental diferenciado, vai perceber tudo o que
está em jogo, aproveitar melhor as potencialidades do seu arquétipo.
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▪ TOMAR MELHORES DECISÕES.
▪ AJUDAR MEUS CLIENTES E ALUNOS COM EXPLICAÇÕES BEM FUNDAMENTADAS.
▪ INOVAR ONDE A CONCORRÊNCIA NÃO CONSEGUE.
▪ ME EXPRESSAR DE FORMA CLARA E SER ENTENDIDO EM QUALQUER AMBIENTE.
▪ ANALISAR AS SITUAÇÕES COM CONCEITOS BEM DEFINIDOS.

O QUE ESSE CONHECIMENTO PODE FAZER 
POR MIM ?

ME  AJUDAR A :

É IMPORTANTE TER UMA BASE SÓLIDA SOBRE A QUAL VOCÊ POSSA
CONSTRUIR SUA CARREIRA E VIDA PESSOAL DE FORMA
ABSOLUTAMENTE INTELIGENTE E HONESTA. SEM IMPROVISAR.
NEM FALAR BOBAGEM.
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