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Mozarteum Brasileiro e Ministério da Cultura apresentam:

COMO ADMINISTRAR O

National Symphony
Orchestra - Washington DC

SUCESSO

Christoph Eschenbach, regente e diretor musical
Claudio Bohórquez, violoncelo

junho 24 . 17h
Theatro Municipal do Rio de Janeiro

junho 25* e 26 . 21h

José Luiz Tejon inspirou-se na própria experiência para
escrever O Código da Superação, que ele autografa hoje

Theatro Municipal de São Paulo
Clube do Ouvinte . 20h, em São Paulo, no próprio teatro
Masterclasses . junho 26 . 10h às 13h, São Paulo

LUIS PRADO/AE - 15/5/2002
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Informações e vendas
Mozarteum Brasileiro (11) 3815.6377
www.mozarteum.org.br
Ingresso Rápido (11) 4003.1212
www.ingressorapido.com.br
Ingresso 10 30 minutos antes do concerto
(sujeito a disponibilidade)
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Programação sujeita a alterações. *Apresentação para Assinantes.
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queria fazer um mergulho em
busca da essência de minha alma”, conta ele, em entrevista divulgada pelo site do livro (www.
ocodigodasuperacao.com.br).
“A partir das vivências passadas
lá, um lugar que foi destruído e
reconstruído 25 vezes em 10 mil
anos, pude escrever com mais
propriedade sobre quais os caminhos e jornadas que o homem precisa para ir além de
suas próprias superações.”
Olivroofereceaindaumacodificação que surgiu espontaneamente,semqueoautorpremeditasse. Assim, ele primeiro fala
das ilusões e de quatro recompensas:felicidade,eternidade, liberdade e amizade.E, para facilitar o início do processo de busca
da superação pelo leitor, Tejon
aponta os quatro caminhos que
considera iniciais: acreditar na
alma,prestaratenção,não serindiferente à vida e, principalmente, descobrir o próprio código.
“Normalmente, as pessoas associam a superação com transpor apenas um obstáculo, em
um momento difícil”, comenta.
“Mas, o que fazer depois que se
alcança o sucesso? Trabalhar no
caminho da sublimação dessas
energias positivas e negativas,
no sentido da criação, é inevitável, pois atrás da criação tem
sempre uma força poderosa, e
destrutiva, como no Armageddon, com suas construções e reconstruções.Eviverécompreender essa verdade entre bem e
mal e buscar o equilíbrio.”
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Tejon.
Reflexões
a partir de
meditação
realizada
nas ruínas
de Tel
Megiddo,
em Israel
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Superar problemas graves é um
desafio que muitos enfrentam,
mas dar um passo a mais, não se
contentar com a vitória, é tarefa
assumida por poucos. Entre
eles,ojornalistaepublicitárioJosé Luiz Tejon, que narra sua
aventura em O Código da Superação(GenteEditora),livroque será lançado hoje na Livraria Saraiva do MorumbiShopping.
Trata-se do relato de uma viagem realizada em abril de 2010
para Tel Megiddo, o Armageddon, em Israel. Antes, porém, é
momentodeumflash-back:aos3
anos, Tejon teve seu rosto todo
queimadonumacidentedoméstico. Até os 15, foi submetido a inúmerascirurgiasplásticas.Elequeria ser igual a todo mundo. Mas
foi obrigado a aceitar a diferença.
Dedicado ao trabalho, tornouse referência em seu ofício – foi
diretor do Grupo Estado por 18
anoseCEOdaOESPMídia.Também ocupou importante cargo
no Grupo Agroceres e na Jacto.
Tamanha experiência inspirou
palestrasquejáchegaramadiversos países. Tejon também publicou 28 livros. Mesmo assim, ele
sentiu que ainda faltava algo.
“Percebi que precisava descobrir qual é o código que aciona
minhavontadede superar”, contaele,notexto deorelhadolivro.
“Como decifrar esse código que
me manteve vivo e me tornou
bem-sucedido, uma vez que isso
não era considerado possível?”
Foi quando sua jornada o levou às ruínas de Tel Megiddo.
Curiosamente,umdeseussobrenomes é Megido, termo que faz
parte do texto do Apocalipse do
Armageddon. “A partir da leitura desse texto, tive um insight de
ir até Israel, no sítio arqueológico de Tel Megiddo.”
Olivro,portanto,traz umrelato da sequência dessas experiênciasvividas – O Código da Superação enumera as reflexões de Tejonapartirdecadadiademeditação no Armageddon, sobre as 12
causas mais relevantes da alma
humana e do enfrentamento superante: trauma, abandono, infância,amor,competição,carreira, educação, derrota, morte,
agressão, beleza e sucesso. “Eu
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odos os dias,
eu caminhava
cerca de quatro quilômetros da pequena
pousada de agricultores onde me instalei
até Tel Megiddo. Pela estrada, a pé, via...
...a elevação do sítio arqueológico se aproximando. Suas ruínas,
suas pedras sobre pedras traziam
a visão e a sensação do eterno...
as palmeiras lá plantadas durante o domínio do império britânico ampliam a percepção de um
jardim suspenso, a distância.
E o eterno me fez novamente
pensar.
Naquele mesmo terreno que

agora eu pisava, durante milênios carruagens de fogo fizeram
a guerra, lutaram pelo domínio
de mercados e combateram a
desconfiança e a traição de aliados; aqueles que ali passaram
conviveram com as ilusões de
um poder único, central e que
parecia que não acabaria nunca.
A sensação de um ‘sempre’ é
muito interessante para um
observador. As pessoas não estão mais ali. Porém, as pedras
continuam as mesmas. Elas se
esforçam para que possamos
prestar atenção ao que o passado tem a nos dizer.
Só que, naquele dia, a pedra
Armageddon estava mais calada que nunca.
Aquele lugar vazio começou
a trazer um sentimento de
abandono.”

Disney characters and artwork ©Disney, Disney/Pixar characters ©Disney/Pixar.
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O CÓDIGO DA SUPERAÇÃO
Autor: José Luiz Tejon Megido. Editora: Gente (152 págs., R$ 19,90). Lançamento: Livraria Saraiva. MorumbiShop.,
Av. Roque Petroni Jr., 1.089. Hoje, 19 h.

São mais de 60 personagens e 18 histórias clássicas
em um show inédito. Não fique fora dessa!

ESTREIA AMANHÃ
4003-5588

GINÁSIO DO IBIRAPUERA
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Classificação etária: LIVRE. Menores de 12 anos acompanhados pelos pais ou responsáveis
legais. Crianças de colo até 12 meses não pagam ingressos. Crianças até 11 anos (inclusive)
pagam meia-entrada mediante apresentação do RG ou Certidão de Nascimento.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jun. 2012, Caderno 2, p. D7.

