
 

 

 

 

  

Newsletter - Semana 19 - 06/05 a 12/05/2017  
   

 

PIC - Programa de Inteligência Comportamental  
 

4 dias de treinamento - de 29/07/2017 (a partir das 00:01 horas do sábado) até 01/08/2017 
(até as 20:00 horas da terça-feira)  

Viva a inesquecível experiência vivencial de 3 dias (de um sábado até segunda-feira a 
noite) com dinâmicas emotizadas de alto impacto e, no quarto dia (uma terça-feira) 

compreenda, cognitivamente e cientificamente, tudo que aconteceu nos 3 dias anteriores.  
 

Um treinamento que vai marcar sua vida (antes e depois) e que você MERECE participar.  

Faça sua inscrição agora mesmo (clique aqui) e pague R$ 3.850,00 por pessoa, podendo 
levar um convidado gratuitamente (ambos pagam adicionalmente somente as despesas 

com hospedagem e alimentação diretamente com o Hotel Terras Altas onde o evento 
acontece).  

 
Te espero lá hein!!!!  

Veja o vídeo   
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WEBCASTING sobre CULTURA 
ORGANIZACIONAL - Diagnóstico, 

Análise e Gestão da Mudança  
 

Data 23/05/2017 das 08:00 às 09:30 horas 
- ASSISTA AQUI  

Esta WEBCASTING (totalmente pela 
internet e ao vivo) abordará a importância 

que o tema CULTURA ORGANIZACIONAL 
tem nas organizações do Século XXI 

destacando como identificar os elementos 
da Cultura de sua empresa, como fazer a 
análise da vigente & cultura ideal, e como 

promover e gerir a mudança da cultura 
vigente a caminho da ideal.  

 
Além de explicar conceitualmente sobre o 
tema, você vai conhecer as ferramentas 
que dispomos para fazer o trabalho de 

Diagnóstico e Análise gerando o Plano de 
Ação Individual da Liderança para a 

Mudança da Cultura.  
 

Speaker: Orlando Pavani Júnior  
 

Diretor Presidente da Holding Pavani que 
administra a Gauss Consulting Group - 

Intelig. Organizacional e a Olho de Tigre - 
Intelig. Comportamental.  

Assista aqui   

  

 

 

WEBCASTING sobre JORNADA DO 
CLIENTE - Como transformar a 

experiência do cliente  
 

Data 23/05/2017 das 10:00 às 11:00 horas 
- ASSISTA AQUI  

 
A WEBCASTING (totalmente pela internet 

e ao vivo) abordará o conceito que vem 
sendo adotado e trabalhado pelas 

empresas para conhecer de forma mais 
profunda seus clientes ou prospects, 

mapeando os pontos de interação entre 
cliente e empresa, o ecossistema, os 

agentes influenciadores, as necessidades 
e sentimentos desse público.  

 
Tudo isso para melhorar produtos e 

processos e assim transformar a 
experiência do cliente, ou dos demais 

stakeholders envolvidos, com a empresa 
foco.  

Speaker: Daniela Benetti Pelagalo  
 

Sócia-Diretora de Inteligência Analítica da 
Gauss Consulting Group e Professora de 

Inteligência de Mercado da LIVE 
FEBRACORP University.  

Assista aqui   
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Artigo da semana: A LEI DA HERANÇA 
COMPORTAMENTAL  

 
Como já falamos anteriormente, em outras newsletters, o modelo mental vigente é cerca de 
50% decorrente da herança genética dos nossos pais e os demais 48% decorrente da 
ambiência em que se vive até os 7 anos de idade. Todo o livro aborda as possibilidades de 
alterar este modelo mental (mindset) por meio das experiências vivenciais (não somente 
intelectuais cognitivas) que produzem as resinapses (vide LEI DO SER).  
 
Este artigo é para falarmos um pouco destes 50%, do qual você foi realmente vítima (como 
toda a humanidade), e de parte destes 48% que reflete grande maioria do tempo (uma vez 
que se refere até os 7 anos de vida) na convivência com seus pais legítimos ou pais 
substitutos. Pais legítimos são aqueles com quem você teve herança genética, e pais 
substitutos, quando existem, são aquelas pessoas que assumiram funções de pais legítimos 
por relevante parte do tempo.  
 
O importante é capitalizar aqui o que aconteceu com você para ser o que você é, e qual 
fragmento de seu SER seus pais tem grande responsabilidade. É sabido que uma grande 
parte das descompensações comportamentais se devem a fatos acontecidos na infância, e 
agora você compreende porque, pois até os 7 anos de idade todas as sinapses estão em 
franca conectividade. Desta forma tudo que aconteceu neste período terá um impacto muito 
relevante em sua forma de sentir e perceber o mundo.  
 
Um dos treinamentos vivenciais mais importantes que eu percorri para contribuir com meu 
processo de evolução comportamental foi específico sobre esta questão de herança 
comportamental dos pais. Trata-se do trabalho de Cláudio Naranjo que depois de abandonar 
África ao final de 1970 começou a dirigir as atividades de um grupo que incluía sua mãe, 
antigos aprendizes de Gestalt e alguns amigos pessoais. No contato com este grupo de 
chilenos adquiriu a experiência e confiança necessárias para iniciar seu trabalho posterior 
em Berkeley, em setembro de 1971. Este trabalho começou como uma improvisação e 
terminou convertendo-se em um programa em torno do qual estabeleceu-se uma entidade 
não lucrativa chamada INSTITUTO SAT. Depois de um tempo, a função de Naranjo neste 
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grupo foi a de um desenhador de processos e supervisor de um conjunto de atividades 
colocadas em prática por seus aprendizes e por uma série de convidados, entre eles: Zalman 
Schachter, Dhiravamsa, Ch'u Fang Chu, Sri Harish Johari e Bob Hoffman. Este último, Robert 
(Bob) Hoffman, desenvolveu depois sua própria iniciativa na mesma linha de Cláudio Naranjo 
que denominou de PROCESSO HOFFMAN DA QUADRINIDADE, uma franquia que hoje 
existem em diversos países e com quem eu fiz minha formação.  
 
Um dos conceitos mais importantes que estes autores descobriram, eu tomei a liberdade de 
considerar uma LEI porque realmente acontece com 100% da humanidade, é o que Bob 
Hoffman chama de SÍNDROME DO AMOR NEGATIVO. Vamos procurar explicar.  
 
Bob Hoffman defende que infelizmente, os líderes mundias (bem como os tiranos) vivem sua 
negatividade nas suas ações, reações e interações, assim cono todos nós. O genocídio de 
Adolf Hitler contra os judeus foi um dos mais extremos exemplos desta insanidade. Dra. Alice 
Miller, psicanalista suíca, no seu livro (Fou Yor Own Good) acompanhou a negatividade de 
Hitler a partir de sua infância e demonstrou como ele foi negativamente programado para 
poder tornar-se capaz de cometer tantas atrocidades contra a humanidade. Portanto Bob 
dizia imperativo trazer a luz e desenraizar todas as causas do AMOR NEGATIVO que 
levaram a este tão monstruoso e devastador comportamento, influenciando as crianças de 
hoje, líderes do futuro, a guiarem a humanidade por um caminho mais construtivo e menos 
destrutivo. 
 
Parece fácil compreender porque, quando crianças, imitávamos os comportamentos e traços 
positivos de nossos pais, o que parece estranho e mais difícil compreender é porque 
imitávamos os comportamentos negativos também. De um modo ou de outro, internalizamos 
os nossos pais, pelo menos em algum grau, quando éramos crianças. Quantas vezes você 
se depara fazendo coisas que são idênticas aos comportamentos de papai ou de mamãe 
 
A este fenômeno Bob Hoffman denominou de SÍNDROME DO AMOR NEGATIVO como 
sendo a adoção dos comportamentos, atitudes, admoestações (explícitas e implícitas) e 
traços negativos de nossos pais legítimos ou pais substitutos como forma de COMPRAR o 
amor incondicional deles e a ação compulsiva destes traços durante sua própria vida. Os 
filhos / filhas adotam 3 parâmetros para se tornarem o que são:  
 
- Imitam os comportamentos, humores e atitudes dos pais na esperançam de que eles os 
amem caso sejam exatamente como os pais são;  
 
- Em algum nível subconsciente até sabem que os traços negativos deles não os trazem 
plenitude, mas mesmo assim, adotam estes traços por vingança, exatamente para machucá-
los e puní-los;  
 
- Sentem então, subliminarmente, algum tipo de culpa por machucarem seus pais e vergonha 
por acreditarem que não são boas pessoas, provendo uma auto punição reiterando assim 
os mesmos comportamentos de forma autônoma e prejudicando assim a conquista da 
plenitude.  
 
Uma frase contida no livreto que nos fornecem durante o PROCESSO reproduzo aqui: "O 
Amor Negativo é lógica ilógica, sentido sem sentido, sanidade insana e masoquisticamente 
verificável. Qual outra razão haveria para se optar por este comportamento? Só podemos 
ganhar se perdermos. E, o que é pior, os nossos filhos também sofrem, pois passamos estes 
comportamentos para eles novamente, como um ciclo sem fim de imaturidade emocional." 
 
A ideia básica é descrever aqui que esta SÍNDROME afeta todos os seres humanos de forma 
indiscriminada, é uma LEI que redenomino de LEI DA HERANÇA COMPORTAMENTAL e 
que só poderá ser alterada caso você ACORDE para esta realidade (o que espero esteja 
acontecendo exatamente agora) e que promova um auto percurso de amadurecimento 
comportamental. Este livro inicia esta jornada, mas com certeza ela é sua e seus caminhos 
somente você poderá definir, pois ele não tem fim (vide LEI DA CONSILIÊNCIA, última desta 
obra).  
 
Para Bob Hoffman existem 3 etapas para reagir a SÍNDROME DO AMOR NEGATIVO: 



 
1. Assumir que os traços de nossos pais realmente existem em nosso próprio 
comportamento como forma de comprar o amor incondicional deles;  
 
2. Identificar quais são estes traços (podem ser inúmeros) e promover uma rebelião contra 
eles, estabelecendo um conflito que fragilizará o traço admoestador e fortalecerá o traço 
substituto (uma efetiva reprogramação neuro-sináptica citada na LEI DO SER);  
 
3. Perdoar os pais por terem feito o que fizeram, pois tinham culpa sem nuca terem sido 
culpados.  
 
O PROCESSO HOFFMAN promete percorrer estas etapas e Bob Hoffman cria o termo 
QUADRINIDADE para representar a sua interpretação dos aspectos do SER como sendo 
quatro: físico, emocional, intelectual e emocional. Nossa proposta complementa os 4 
aspectos de Bob Hoffmann e propõe outros 4, caracterizando assim os oito aspectos que 
consideramos alvo do PROPÓSITO BEM DEFINIDO através do OCTÓGONO DA VIDA que 
vimos anteriormente. 
 
Compreender esta LEI fará você adotar experimentações vivenciais, em detrimento ao mero 
aprendizado cognitivo, para compreender como se processa a maturidade comportamental 
genuína e libertadora em busca da plenitude.  

   

    

 

  

CONHEÇA MAIS CURSOS A SUA DISPOSIÇÃO EM FORMATO ON-LINE OU 
EM FORMATO PRESENCIAL  

   

 

 

 

 

 

  

Conheça a OT   
 

 

Conheça a Gauss   
 

   

Baixe o PDF institucional da Olho de  

Tigre - Inteligência Comportamental   
 

 

Baixe o PDF Institucional da Gauss  

Consulting Group - Inteligência de  

Negócios   
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