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X Encontro
Nacional da
FUNDASINUM:
juntos para
um novo
momento
O nosso jornal “FUNDASINUM INFORMA” trará a você hoje
alguns comentários sobre o X Encontro Nacional da família
FUNDASINUM, que aconteceu entre os dias 28/11 a 01/12.
Antes de tudo, segundo opiniões expressas e manifestações de gestos e palavras, esse foi realmente um “encontro
de família”. Se houve poucos membros unidos pelos laços
de sangue, houve, porém, como nunca, manifestações de
carinho mútuo, relatos interessantes e confidentes, que só
acontecem num autêntico clima familiar, onde todos querem colaborar uns com os outros e, portanto, com o bemcomum, onde não há lugar para mágoas ou agressividade e
onde circula uma brisa de bem querer, que sopra alegria nos
corações, unindo a todos num só espírito. Da boca de todos
os que foram informalmente consultados, ouviu-se as mesmas palavras: esse foi o encontro melhor que já tivemos!
Na medida em que o leitor se mantiver atento às
páginas que seguem, tomará conhecimento ou recordará
os acontecimentos desses dias e, certamente, concordará
com o que foi dito acima.
Resta-me agora também falar um pouco sobre a
palestra que proferi na oportunidade, pois os outros
assuntos já se encontram no contexto que segue.
Inicialmente mencionei que estamos vivendo um “momento novo” do Método ADI/TIP e da obra que a representa, a FUNDASINUM. Entre os aspectos novos, mais adiante
citados, está o aprofundamento metodológico descrito por
nossa colega Eunides Almeida, em seu livro lançado nesse
encontro, denominado “As Técnicas do Método ADI/TIP Desdobramento e Detalhes”.
De minha parte, portanto, pude despreocupar-me dos
aspectos técnicos e iniciar com o desdobramento da “Sinopse”, trabalho entregue ao Papa, em 2007, sobre o tema

“A Interioridade Humana - uma ponte da Ciência á Transcendência”. Durante a exposição, enfatizei a interioridade humana, a área da intuição, que não está limitada pelo tempo,
espaço nem pela matéria e onde se localizam as raízes mais
profundas do sofrimento humano e os desvios que fazemos
da diretriz interna que orienta o homem para o seu sentido
existencial, para os valores intrínsecos e á transcendência.
A mesma interioridade intuitiva oferece também as soluções para os sofrimentos e doenças, os recursos para o processo preventivo e os dados que conduzem a humanidade a
um processo mais pleno de humanização. De fato, o questionamento sobre o inconsciente noológico ou sobre a área
intuitiva da mente, permite-nos que encontremos as realidades universais sobre o ser humano, que abarcam todas as
verdades em coerência para se unificarem numa só verdade.
Desta forma, quebra-se o “relativismo” que gera no homem
as dúvidas existenciais, lançadas pelo número incontável de
teorias contraditórias; e quebra-se o “reducionismo” humano, uma vez que a técnica do questionamento evidencia a
“tridimensionalidade” do homem e o transforma de simples
ser “psicossomático” em “psiconoossomático”. Encerramos
a nossa palestra, demonstrando que apenas diante da sabedoria da interioridade humana, que é pesquisada em nível
da intuição (Bérgson) e é inspirada pela transcendência, podemos realmente curar o homem e, somente assim, reencontraremos o ser humano, originariamente bom, integral,
sadio e perfeito. Pelo Método ADI/TIP, portanto, continua-se,
em teoria e prática aprofundando a definição e a comprovação, porque por meio dele não apenas se realiza uma
metodologia de tratamento de problemas psicofísicos, mas
um processo de reestruturação do homem e de reumanização
da humanidade.
Renate Jost de Moraes

Dr. Fábio Bechelli é o 2º Brasileiro a receber o certiﬁcado da Alemanha
Novidades em nosso X Encontro Nacional
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Editorial

Prezado Leitor,
Encerramos o ano de 2008 com um encontro de reciclagem técnica e de espiritualidade, realizado
em Santa Luzia-MG, com representantes de todas as regionais brasileiras. O encontro primou pelo
conteúdo, qualidade e entusiasmo dos participantes, que firmaram com a FUNDASINUM metas
exigentes a serem compridas até o próximo seminário nacional em 2010. O ano de 2009 reserva-nos muitas novidades, mudanças e desafios. Estaremos realizando a primeira revisão de nosso
planejamento estratégico, com a participação de representantes do conselho curador, conselho
consultivo técnico, funcionários, terapeutas e colaboradores. Será um ano de muitas realizações,
se Deus quiser. Cumpre-nos ainda registrar que a experiência com a última edição de nosso jornal,
que excepcionalmente foi confeccionado em oito páginas, recebeu elogios dos leitores, motivando-nos
a começar o próximo ano com este novo modelo. Para tanto estaremos alterando também
para quatro meses a sua periodicidade. Renovamos mais uma vez nossos agradecimentos a você
leitor, que vem tornando possível a continuidade desta obra. Muito obrigado e um feliz 2009.
Amintas Jost de Moraes / Diretor Presidente

NOTÍCIAS
Abertura
do Encontro

O casal Estevam e Dôla, padrinhos da
obra, encantam os participantes com
a palestra sobre o tema “Vida Conjugal”
e “Amor nas Empresas”

A abertura do
encontro nacional
da FUNDASINUM foi
entregue aos cuidados de Pe. Lúcio
Dumont e Pe. Dalmo Riggio que nos
levaram a refletir sobre o silêncio, explicando como esta
é uma condição indispensável para que possamos ouvir e
acolher a voz de Deus. Enfatizou-se, ainda, a importância
deste exercício diário para o fortalecimento da interioridade
e dos vínculos que unem um grupo que trabalha por uma
causa comum, nobre e livremente aceita. Por fim, explicou-se aos participantes como este gesto facilita a ação de
Deus no trabalho e na vida particular de cada um. Pe. Dalmo
enfatizou a responsabilidade que o grupo tem no sentido
de ajudar o homem no seu processo de humanização,
destacando que os desafios e resistência são inerentes
à caminhada de qualquer proposta nova e diferente de
paradigmas existentes. Frisou a importância da coragem,
determinação e da renúncia pessoal neste processo.

O casal Estevam e Dôla realizou uma exposição que chamou
a atenção a todos os participantes do encontro. Em um estilo
descontraído e divertido que lhes é peculiar testemunharam o
caminho que percorreram para aprender e realizar uma exigente
superação contínua
de desafios da vida
conjugal com base no
amor incondicional.
O casal explicou como
se pode estender este
aprendizado para o
mundo das organizações empresariais
e como os resultados são facilmente
perceptíveis e até mensuráveis. Com base na ADI/TIP, que já
conhecem de longa data, o casal destacou a importância que
os profissionais da ADI têm em disponibilizar esta ferramenta
de ajuda humanitária. Ao final desta palestra Dra. Renate
condecorou o casal, que já ajuda FUNDASINUM há vários anos,
com o título de “padrinhos oficiais da obra”.

Dr. Fábio Bechelli é o 2º Brasileiro a receber o certificado da Alemanha
Dr. Fábio Bechelli, Membro do Conselho Consultivo Técnico da FUNDASINUM, é o 2º especialista
brasileiro a receber o certificado em terapia por informação biofísica pela Sociedade Médica Internacional
para BIT em Bad Nauheim, na Alemanha, em outubro de 2008. Em palestra proferida aos participantes
do X Encontro Nacional, Dr. Fábio apresentou as últimas informações sobre os benefícios da estimulação
elétrica transcutânea, e assuntos de interesse comum na área terapêutica como a abordagem transdisciplinar da TIP, a visão quadripolar do ser humano e as influências do ambiente externo e da interioridade
humana nos processos de adoecimento e terapêutico da pessoa.
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NOVIDADES
FUNDASINUM presta homenagem a
seus principais apoiadores
A FUNDASINUM reservou um momento especial no
encontro para homenagear àqueles que incansavelmente vêm dando suporte aos seus trabalhos. Contrariando o
estilo discreto desses atores que a FUNDASINUM carinhosamente apelidou de “Anjos da Guarda”, pois sempre nos
ajudam sem serem vistos, a organização do encontro realizou um pequeno cerimonial de homenagem à família Bretas,
na pessoa do casal Estevam e Dôla, o Dep. Eros Biondini,
à família Simonette, na pessoa do Dr. Carlos Simonette,
aos advogados Leonardo Guimarães e Dr. Roney Oliveira
Júnior, da Guimarães & Vieira de Mello Advogados e a empresa de tecnologia Triple
A, todos parceiros desta
obra, que foram afetuosamente lembrados por todos
participantes
do encontro.

Mensagem da equipe da Alemanha
para o Encontro Nacional do Brasil
Stuttgart, 26 de Novembro de 2008.
Caríssima Dra. Renate, Dra. Célia, Amintas e demais
colegas da Fundasinum, queremos desejar bom êxito para
o Congresso Nacional com a programação para os dias 30
de novembro até 2 de dezembro. Esperamos que sejam dias
luminosos para todos os que desenvolvem este trabalho como
serviço ao ser humano que dele precisa. Estamos unidos a
vocês através da oração.
Desde o dia 22 deste mês estamos em Stuttgart para
mais uma etapa de reforços, supervisões e partilha da visita
de Matthias à Fundasinum assim como reflexões a partir
desta. Dos dias 28/11 até 01/12 prosseguiremos na formação para os ADI-Orientadores (segunda etapa para o grupo
novo já programado um ano atrás como vocês já sabiam)
juntamente com alguns antigos ADI-Orientadores que nos
ajudam.
Escolhemos como título para estes dias: “Acolher a
dimensão do coração em profundidade”.
Um abraço
extensivo a todos
os preceptores e
a cada um que
estará participando deste Congresso, Valquiria
e Matthias, com
uma saudação
especial de Pe.
Christoph Schmitz.

Novas técnicas
e novos recursos
de áudio visual
A FUNDASINUM vem
procurando destinar uma
atenção cada vez maior aos
profissionais que participam
da obra com a opção se dedicarem exclusivamente ao trabalho
social gratuito. Com esta preocupação, reforçou a equipe de
apoio à ADI orientação em sua sede, que responde pelo endereço
eletrônico monitoria@fundasinum.org.br e desenvolveu um
material de apoio para garantir a unidade e a fidedignidade de
informações transmitidas à comunidade que será beneficiada
por este trabalho. Assim, aos profissionais que já concluíram o
curso de ADI orientação ou de ADI positivação, a FUNDASINUM
disponibilizou um novo material que pode ser solicitado pelo
email tesouraria@fundasinum.org.br. O novo material compõem-se de um DVD explicativo, subdividido em 6 faixas (cada um
sobre um núcleo existencial) que segue acompanhado de 2 CD’s
de áudio, com a gravação os exercícios relativos a estes núcleos.

Novidades na parceria da FUNDASINUM
com a Villaregia / 2009
Com o objetivo de potencializar os trabalhos e
garantir um maior número de atendimentos nas
obras sociais da Villaregia,
parceira da FUNDASINUM
coordenada por Terezinha,
o centro ganhou duas profissionais que se transferiram para o local onde atuarão em regime permanente realizando
todas as etapas de atendimento terapêutico. As profissionais
Shirley e Jacqueline, além de darem suporte administrativo à secretaria Marlene na marcação de agendas e prestarem esclarecimentos sobre a terapia, têm como meta aumentar o número de
atendimentos de caráter social e oferecer uma nova modalidade
de atendimento: a positivação para adultos e crianças no local.

A Escola de Formação anuncia a
aprovação de três especializandos para
o estágio probatório
Jussara, de Araxá-MG; Kesley Marra, de Belo Horizonte-MG; e Silvia
Felipe, de Curitiba são os novos profissionais aprovados para o estágio
probatório pelo colegiado da FUNDASINUM. O estágio probatório
na Escola de formação ADI/TIP tem características semelhantes à de
uma residência médica, onde o profissional já provou sua competência e domínio da técnica, estando autorizado para exercer profissionalmente o método ADI/TIP, bastando-lhe apenas submeter seu
caso para o colegiado da Escola de Formação da FUNDASINUM após
6 meses de atendimento intensivo, para obter a certificação
final de “TIP Terapeuta”. Sendo
de nosso conhecimento o alto
grau de exigência desse colegiado para conceder a aprovação para o estágio probatório,
parabenizamos a estes três profissionais por mais esta vitória.
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Matéria

As Técnicas do Método ADI/TIP
Desdobramento e Detalhes
O Lançamento do primeiro livro da psicóloga Eunides Almeida
foi o ponto alto do X Encontro Nacional da FUNDASINUM.
O Livro promete ser uma referência para o aprendizado do método
Transcrevemos a seguir, com a autorização da autora do livro,
a TIP Terapeuta e preceptora do método ADI/TIP, Eunides
Almeida, a introdução de seu livro, que nos explica um pouco
da história e das motivações para o surgimento deste trabalho.

Expediente

“O presente trabalho nasceu da necessidade de escrever
em detalhes as aulas técnicas sobre o processo circular realizadas na FUNDASINUM, com a finalidade de enviá-lo para
o aperfeiçoamento e aprendizagem dos terapeutas em formação na Alemanha. Até então, a ideia era partir dos erros
mais frequentes, percebidos em aproximadamente 15 anos
da prática de supervisão, que foram detectados nos atendimentos aos pacientes
carentes, realizados pelos terapeutas durante a especialização no Método ADI-TIP.
Aos poucos, foram selecionadas algumas
sessões de atendimentos que ilustravam os
tipos de dificuldades e erros mais habituais
relacionados às fases do processo circular
e aos períodos vitais. Na medida em que
as dificuldades, erros e riscos foram sendo
alistados, foi surgindo a necessidade de
catalogar os casos que atendiam corretamente o todo do processo circular nos vários aspectos dos períodos vitais. Assuntos
muitos importantes pertinentes ao questionamento sobre o inconsciente e a condução das etapas do processo circular, nos
foram transmitidos pela autora do Método
em suas supervisões e conferências. Essas
orientações, embora registradas em vídeo
aulas, ainda não estavam registradas por escrito, e era preciso fazê-lo para que nada se perdesse dessas riquezas para as
gerações futuras. Assim sendo, os primeiros esboços foram
sendo traçados e o trabalho foi tomando uma forma nova,
exigindo explicações que fundamentassem cada passo do
processo prático da pesquisa ao inconsciente. Em seguida o
mesmo foi apresentado no congresso do ano de 2005 do encontro nacional dos TIP-Terapeutas. Dessa experiência, nasceu

a ideia da autora do Método de transformar esse trabalho em
um manual de estudos para a formação das gerações futuras de TIP-Terapeutas, dentro dos cursos de especialização da
FUNDASINUM e para a reciclagem e uniformização do processo da ADI-TIP. Este livro aborda as etapas do processo circular,
especificamente a fase – diagnóstica e a fase terapêutica com
suas implicações. Dentro da fase diagnóstica procuramos relacionar os riscos mais frequentes de desvios do sofrimento
central do paciente e a maneira correta de conduzir o processo para se chegar ao verdadeiro registro negativo de base. Na
fase terapêutica abordamos os aspectos
técnicos necessários para manter o processo dentro da trajetória correta direcionada
pelo inconsciente do paciente, aproveitando os conteúdos dos fatos apresentados
para promover a decodificação. O capítulo
que descreve a importância do “antes” traz
à luz formas de conseguir realizar um bom
diagnóstico e uma boa fase-terapêutica
desviando o paciente das racionalizações e
garantindo a autenticidade e profundidade de todo o processo circular. Os tipos de
racionalizações foram relacionados através
de casos que ilustram a diferença entre a
linguagem do inconsciente e a linguagem
do consciente racional, levando o terapeuta a familiarizar-se com o que brota da
interioridade do paciente, o qual expressa
o que surge da intuição, da sabedoria e
da verdade encontrada no nível noológico, onde tudo se encaixa em coerência. Por último, fizemos
um apanhado em torno dos assuntos ligados à influência dos
registros negativos dos ancestrais sobre o paciente, relacionando suas dúvidas mais presentes na execução dessa etapa
do trabalho. Esperamos que nosso relato sobre os aspectos
técnicos da prática do processo circular possam enriquecer os
trabalhos dos terapeutas que se dedicam ao exercício da ADI.
Eunides Almeida / Preceptora do Método ADI/TIP
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