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Fale Para Influenciar
Uma Oficina Prática
E Terapêutica
Susan Berkley

Benefícios
• Desenvolve a sua comunicabilidade
• Trata a timidez, medo e insegurança
• Aumenta a sua produtividade
• Facilita seu relacionamento pessoal e profissional
• Ensina como lidar com o estresse

Na área de comunicação

A rejeição destes fundamentos
pode causar:
• Estresse,
• Problemas Vocais,
• Doenças Nos Órgãos Da Fala,
• Bloqueios,
• Medo,
• Nervosismo.
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Baseado no trabalho científico de
Dr. Norberto Keppe
Com mais de 40 anos de produção
científica, Keppe já escreveu 42
livros traduzidos para vários
idiomas, e mais 25 publicações
ligadas à Trilogia Analítica.

O método de Educação
Keppeano faz uso da
Interiorização como
um instrumento
eficiente de percepção
dos bloqueios internos
que temos.

Dr. Norberto R. Keppe,
fundador da Trilogia Analítica

“É importante salientar que o
metodo Keppeano não é “mais
uma coisa nova”; é a ciência
baseada em todo o trabalho
anterior de valorosos
cientistas, filósofos, teólogos,
artistas, em séculos e séculos
de civilização.”

Dra. Cláudia Pacheco
Psicanalista, Escritora, Diretora da
Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco
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Entenda as diferenças entre
o Método Terapêutico Keppeano e os outros
Outras Metodologias

Método Keppeano

Aprendizado

Gestos, técnicas,
A partir da
conselhos, pensamentos conscientização
positivos
(conhecimento e
sentimento)

Impacto

Superficial

De uma forma profunda

Finalidade

Formar um indivíduo
com conhecimentos
particularizados

Indivíduo voltado para
fora (atitude altruísta)

“Conhecer o que está
acontecendo em nossas
mentes é necessário para
todos. Há tantos conflitos em
relacionamentos humanos, no
trabalho, em todas as
profissões, que, se você não
entende o que se passa na
cabeça das pessoas, nunca
conseguirá sucesso de verdade
na sua profissão.”
Cláudia Bernhardt S. Pacheco,
Diretora da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco

Os principais fundamentos do
Método Terapêutico Keppeano
1. Tudo que existe por si é bom, belo e verdadeiro

2. O mal não existe por si, mas é a negação, a deturpação ou
a destruição da bondade, verdade e beleza
3. Se o ser humano não rejeitasse a bondade,
ele nunca a deixaria
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PATOLOGIA

Bondade Verdade

Inveja
DOENÇA

Princípio Fundamental
Keppeano
O mal não existe por si, mas é a negação, a
deturpação ou a destruição da bondade,
verdade e beleza

Então, o que é a doença?
Simplesmente, a oposição ao bem

Patologia é a ausência de algo
Intransigência = Falta de flexibilidade
Insatisfação = Falta de gratidão
Preguiça, Procrastinação = Uma atitude contra fazer
Timidez = uma atitude contra a autoexpressão,
ajudar os outros (não é uma atitude inerente)
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Estudo de Caso
“Eu tenho boas
ideias e quero
participar, mas a
timidez não deixa”

Estudo de Caso

Como você a
ajudaria?

Conselhos Típicos
Afirmações positivas
Não olhe nos olhos do público
Visualize o público de cueca
Linguagem corporal / gestos
Tome tranquilizantes
Aumente a autoestima
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Como você sabe se sua ideia
é boa ou não?

“O medo que o homem tem da ação
é, em primeiro lugar, devido à
consciência que ela lhe traz.”
Metafísica 1: A Libertação do Ser
Norberto R. Keppe

Idealização e Estresse
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Pergunto...ela
realmente quer
participar?

Sumário da edição de Julho/2012

Vamos aprofundar um pouco mais
Falar numa reunião
Se eu falo, o que vou perceber?
Minhas dificuldades
Se eu percebo minhas dificuldades,
isso vai me ajudar a me desenvolver?
Então, por que não falo?
Não quero perceber minhas dificuldades

Logo, no fundo, não quero me desenvolver

“Para haver consciência do mal, o indivíduo é
obrigado a estar no bem, ou melhor, para viver
o bem somos também forçados a ver o mal que
praticamos; assim sendo, o desenvolvimento
não é querido por todos — e aqueles que o
aceitam são profundamente admirados pelo
povo, que os identifica como heróis.”
KEPPE, N. O Homem Universal
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O Estudo de Caso
Um dos meus amigos é um
guitarrista muito bom, mas ele
fica nervoso quando tem que
tocar na frente dos outros.
Portanto, ele se sente com muito
medo de se apresentar, e
frequentemente recusa a
oportunidade.

Pensamentos Narcisistas
• “EU tenho medo de parecer idiota”
• “EU tenho vergonha quando falo”
• “EU tenho medo de dar branco”
• “EU tenho medo de desmaiar ”
• “Eles vão gostar de MIM? ”
• “E se EU não souber responder uma pergunta?”

Não realizar o bem para os outros
é não realizar para si próprio.
“É justamente esse egocentrismo, esse

narcisismo absurdo, essa megalomania que o
ser humano desenvolveu, dedicando todo seu
tempo, toda sua atenção para tirar o que ele
pode do mundo, que está tornando inviável a
vida de cada um de nós.”
Dr. Keppe, STOP TV
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O Estudo de Caso
Um dos meus amigos é um guitarrista
muito bom, mas ele fica nervoso
quando tem que tocar na frente dos
outros. Portanto, ele se sente com
muito medo de se apresentar, e
frequentemente recusa a oportunidade.
Ele é também muito crítico consigo
mesmo, com os outros, e se queixa
frequentemente de situações que ele
não gosta. Ele faz fofocas sobre os
outros, como também sobre seus
problemas.

“O egocentrismo,

o narcisismo e a megalomania
são formas de corrupção ao conhecimento,
porque afastam decididamente o ser humano da
realidade. Toda pessoa que é voltada para si
mesma, perde o contato com o raciocínio e o
conhecimento, consequentemente.”
Libertação da Vontade
Norberto R. Keppe
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Nossos talentos foram criados para serem usados para
os outros, não para o nosso próprio engrandecimento
Durante meus estudos recentes, o achado que mais
me surpreendeu foi a descoberta de que os seres
humanos se opõem fundamentalmente às suas
próprias qualidades e talentos
As pessoas se destroem com pensamentos negativos,
pois qualquer atitude de dúvida ou suspeita representa
uma oposição às próprias qualidades e talentos.
Norberto R. Keppe

Intervalo: 15 Minutos
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Verdadeiro ou falso?

Os brasileiros são um povo quieto e silencioso

Então, por que
fala tão
baixinho?

“A voz é o órgão da alma”

Henry Wadsworth Longfellow
1807-1882 American poet and educator
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5 Níveis De Volume Vocal
5-Gritar

4-Alto

3-Conversacional
2- Baixo
1- Sussurro

Para uma voz ressonante e saudável
que as pessoas possam ouvir...

A máscara facial

Meus Exercícios Favoritos
Para Melhorar
A Voz
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P.I. não tinha coragem de apresentar na reunião um problema que
vinha acontecendo com sua equipe de trabalho:
-Por que a senhora acha que age assim?
-Penso que não quero ver os problemas.
-Ou não quer aceitar o bem em sua vida.
Estou mostrando que a conduta mais danosa é a recusa ao bem que
pode ser entendida como oposição ao ser; de maneira que não se
trata somente de uma luta contra a visão dos erros, mas contra o
próprio ser.
Metafísica Trilógica Vol.1: A Libertação Do Ser
Norberto Keppe

Exercício: seu discurso do
elevador

A Fórmula
Você sabe como ... (problema)?
O que eu faço é… (breve descrição)
E o resultado é… (solução)
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Exemplo
Você sabe como o secretário pode ficar nervoso e
entrar em pânico quando precisa fazer um discurso?
O que faço é ajudá-lo a trabalhar com seus bloqueios
e expressar suas ideias de forma clara, confiante e
concisa
E o resultado é que eles são capazes de dar uma
ótima palestra, que ajuda o público e avança em sua
carreira

“Durante meus estudos recentes, o achado que mais
me surpreendeu foi a descoberta de que os seres
humanos se opõem fundamentalmente às suas
próprias qualidades e talentos”
Norberto R Keppe

“Nossos talentos foram criados para serem
usados para os outros, não para o nosso
próprio engrandecimento”
Norberto R. Keppe
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Susan Berkley
www.greatvoice.com
voicepro@greatvoice.com

THANK YOU!
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