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1 OS BENEFÍCIOS DA CURA DA
PSICANÁLISE HUMANISTA

PSICANÁLISE
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2
REALIZAR A FORMAÇÃO SIGNIFICA
PREVENIR-SE E CUIDAR DE SUA PRÓPRIA
SAÚDE PSÍQUICA E ORGÂNICA. 

3
AS VANTAGENS DE REALIZAR A
FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE
HUMANISTA.

4
CHEGOU O MOMENTO DE ENFRENTAR 
SEUS PRÓPRIOS DEMÔNIOS E 
CONHECER-SE COM PROFUNDIDADE. 

5
ESTE INVESTIMENTO PODE GARANTIR A
SUA ALEGRIA E FELICIDADE: OUSE E
PERMITA-SE CUIDAR DE SI MESMO. 

6 QUAIS OS GANHOS EM SAÚDE
EMOCIONAL E ORGÂNICA AO FAZER SUA
ANÁLISE

7 COMO SUPERAR E RESOLVER OS SEUS
CONFLITOS NEURÓTICOS E PSICOSSOMÁ-

TICOS OU PSICOPATOLÓGICOS. 

8 AS QUESTÕES RELACIONADAS A SITUA-

ÇÃO FINANCEIRA. UM NOVO PROJETO
DE VIDA.

9

O DESPERTAR DE UMA CONSCIÊNCIA
ILUMINADA PELO AUTOCONHECIMENTO 
DE SI MESMO

11
AJUDE-NOS A TORNAR NOSSA SOCIE-
DADE MAIS HUMANA, ONDE A PAZ POSSA
PROSPERAR.

CONHEÇA QUEM É O PSICANALISTA E
 SUA PROFISSÃO. 



      A Psicanálise Humanista se desenvolveu primeiramente
como um método de tratamento e, logo depois, como uma
teoria sobre a dinâmica do inconsciente. Freud percebia
que determinadas doenças psicossomáticas não poderiam
ser explicadas à luz do paradigma organicista e fisiológico.
Por exemplo, as convulsões histéricas, as depressões, as
adições às drogas e álcool, as dores de estômago, podem
ser explicadas e curadas com a ajuda do método
psicanalítico de tratamento. Estes conflitos emocionais são
inconscientes, e por isto mesmo, possuem tamanha força
para influenciar a vida emocional e orgânica de uma
pessoa.



   A prevenção da saúde emocional está relacionada ao
conhecimento dos processos de atuação inconsciente. Hoje
todos sabem que a origem dos sintomas psíquicos pertence
às neuroses, e ao estilo de vida que a pessoa possui no seu
ambiente social, familiar e profissional. Muitos indivíduos
estão sofrendo sem saber, pois, as motivações
inconscientes que configuram estes tipos de doenças
psicossomáticas, estão agindo independente de sua
vontade. De acordo com o conceito de Erich Fromm, a
neurose é uma energia emocional bloqueada ou reprimida
que impede o desenvolvimento das potencialidades
humanas.



   Esta proposta de formação profissional, oferece no
decorrer dos seus estudos a promoção e prevenção da
saúde emocional. Este nosso objetivo surgiu a partir da
necessidade de oferecer um conhecimento que pudesse
auxiliar as pessoas na compreensão dos conflitos pessoais
e das dificuldades nos relacionamentos. Além disso,
observamos uma enormidade de pessoas com sintomas
psicossomáticos e problemas psíquicos de toda ordem.
Esta iniciativa levou a psicanálise a oferecer durante a
realizar de sua análise, as motivações inconscientes de sua
falta de dinheiro, das sabotagens, do consumismo, que de
um modo geral impedem a realização dos sonhos e
objetivos daquelas pessoas que precisam deste
autoconhecimento. 



    A neurose está presente na
simbologia imagística dos
sintomas. Esses sintomas, por
sua vez, surgem como
manifestações de psiquismos
estruturados em transtornos
de caráter, acompanhados,
muitas vezes, de fracasso
afetivo e familiar. Hoje
sabemos que, por atrás de uma
queixa, de um sintoma ou de
uma doença, existe um núcleo
de energia aprisionada que não
consegue liberar-se da sua
condição de emoção ou pulsão. 

   Esta formação em
psicanálise pode ajudá-lo a
superar-se e aplica-los na
sua vida. Você precisa
aprender a dialogar e
tornar consciente suas
emoções, como por
exemplo: as neuroses de
caráter, a compulsão à
repetição, a escolha
inconsciente equivocada de
amigos e pessoas para se
vincular, as retaliações e
boicotes ao
desenvolvimento do
sucesso profissional e
familiar, etc.



  Os ganhos e benefícios deste investimento em saúde
psíquica e orgânica podem fazer a grande diferença em
sua vida, não existe nada mais caro e complicado que a
doença, a depressão, a falência econômica, a
desagregação familiar, por isto nosso objetivo e convida-lo
a fazer esta experiência de três anos de estudo,
conhecimento, e análise pessoal, comprometidos com a
sua felicidade. Você precisa se convencer de que muitos
dos seus sofrimentos psíquicos ou existencial estão
relacionados a sua falta de consciência, porque a
estagnação, a repetição das obsessões e compulsões
impedem você de tornar-se criativo e produtivo. Venha
fazer a formação em psicanálise, permita-se investir em
você, em sua saúde emocional, transformando seu
potencial de criatividade para viver uma vida com mais
qualidade.  



  A análise humanista existencial pode ajudá-lo neste
processo de evolução de sua consciência, mas, para tornar
este seu objetivo uma realidade precisa transformar sua
personalidade e viver com dignidade e ética, tornando-se
útil a si mesmo e as pessoas com as quais você se
relaciona.  Necessita resgatar sua autoestima, sua imagem
e conceito, esta talvez seja a ajuda mais eficiente para
retira-lo deste vazio existencial, e superar todos os seus
medos e inibições. Permita-se desabrochar o seu potencial
de inteligência emocional, vivendo uma vida com uma
condição econômica mais favorável, fazendo desta
profissão uma filosofia de vida, resgatando o amor ao
trabalho, aos amigos, a sua família.



  Não existe nenhuma chance de vitória, porque falta esta
percepção mais aguçada de saber fazer a leitura do bem e
do mal, estas realidades fazem parte do nosso dia a dia,
indiretamente precisamos aprender a tirar proveito de
nossas próprias experiências, para que possam nos
fortalecer e criar a coragem necessária para fazer frente
as doenças e neuroses e aprender a desenvolver o nosso
potencial de humanização. Você precisa entender que as
dificuldades e dilemas existenciaIS, são caminhos que
podem colaborar para entender o sentido e significado
destas provocações que insistem em nos retirar do
comodismo e da alienação. A mudança e a transformação
precisam desta inteligência prática colocada a serviço da
nossa evolução de consciência. 



  Vamos pensar um pouco sobre o sentido das dificuldades
e necessidades financeiras, como um desafio a ser
superado. Diante destes obstáculos econômicos, todas as
pessoas são convidadas a utilizar os seus dons, talentos,
capacidades e experiências, para aumentar a sua
confiança e credibilidade diante de si mesmo e dos outros.
Não existe possibilidade de resolver a situação financeira
sem uma estratégia de médio e longo prazo. O psicanalista
pode mostrar onde as neuroses impedem e bloqueiam a
energia psíquica, que poderia ser utilizada pela
inteligência, para encontrar este método de solução de
uma situação financeira mais estável e segura em sua
vida.



  O psicanalista oferece uma ajuda fundamental para todos
aqueles que se encontram em sofrimento ou em perda
existencial. Devido a sua importância, queremos que um
número cada vez maior de pessoas possa ter alcance à
teoria e ao tratamento psicanalítico. Esta prática da
formação em psicanalise à sociedade, é a proposta da
superação das adversidades, que consegue beneficiar um
número cada vez maior de seres. Este é o motivo principal
da presença do psicanalista, e, sem dúvida, não vamos
medir esforços, para que todos tenham a oportunidade, de
realizar a sua análise pessoal, ou numa terapia analítica
de grupo. 



Este processo de autoconhecimento é muito importante e
indispensável, para que a pessoa descubra os núcleos de
neuroses que obstruem a passagem da energia criativa. Ao
descobrirem-se conseguem elevar sua autoestima, bem
como, esta nova imagem de si mesmo pode ampliar e
modificar a maneira de interpretar a sua própria vida. Ao
desvelar este lado obscuro da linguagem simbólica do
inconsciente, redescobre-se um novo sentido para viver.
Esta formação pretende aprofundar esta proposta de vida
e ajudar as pessoas a solucionarem os seus problemas
existenciais. Num segundo momento, a análise pessoal ou
a tomada de consciência, podem ser importantes para as
futuras decisões que você tenha que tomar em sua vida. A
autoestima eleva a confiança e permite uma vivência
digna, onde se realçam as qualidades positivas do
ser.Decida-se agora mesmo. Crie um novo proposito em
sua vida?



Colaborar com a sociedade e com as autoridades públicas
na diminuição da violência social, da marginalidade, da
ignorância emocional, dos conflitos familiares, dos
processos destrutivos, das incompreensões, das emoções
negativas, como o ódio, raiva, inveja, ciúme, que trazem
tanta desarmonia à vida íntima do cidadão comum. Venha
para a psicanalise e descubra um novo propósito para a
sua vida. 
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