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INSTITUTO KAPPELER PARA A CIÊNCIA DO SER, USA

SOBRE O INSTITUTO KAPPELER

The Kappeler Institute for the Science of Being, Inc. (USA) [O Instituto
Kappeler para a Ciência do Ser, Inc. (USA)] é uma organização de fins não lucrativos,
isenta de impostos. O seu objetivo principal é oferecer uma divulgação mais ampla da
pesquisa revolucionária, dos escritos e das gravações de Max Kappeler, Ph.D. (da
Suíça). Ela preserva os arquivos de todas as obras de Kappeler e torna acessíveis
seus escritos e gravações aos estudantes. O Instituto Kappeler também publica um
boletim informativo semestral. Para receber um catálogo ou colocar seu nome na lista
dos recipientes do boletim, comunique-se com a Central de Informações nos Estados
Unidos (refira-se ao diretório à margem).

O Instituto está registrado baixo as leis do Estado do Delaware nos Estados
Unidos, e de acordo com o Código Fiscal estadunidense. Suas metas são educação e
pesquisa. O fundos doados ao Instituto são aplicados diretamente às despesas anuais
da tarefa de tornar o assunto acessível aos estudantes. Todos os que desejarem
participar do objetivo do Instituto através de apoio financeiro, podem fazer donativos,
legados, e contribuições isentos de impostos (aplicável apenas nos EUA).

SOBRE MAX KAPPELER

Max Kappeler, 1901-2002 (Suíça), foi um estudante de John W. Doorly, C.S.B.
1878-1950 (Inglaterra), dedicou sua vida ao estudo da Ciência Cristã. Depois de
completar o seu Ph.D. pela Universidade de Zürich, iniciou a sua busca de um sentido
mais científico da Ciência Cristã, juntando-se ao grupo de pesquisadores de John W.
Doorly em 1938. Com o início da guerra, regressou à Suíça, onde em 1948, depois de
uma bem sucedida carreira empresarial, respondeu ao impulso de dedicar todas as
suas energias à pesquisa, educação e prática da Ciência da Ciência Cristã. Durante
mais de 60 anos escreveu e deu cursos sobre o assunto na Suíça, Alemanha,
Inglaterra, e Estados Unidos. Seu trabalhos estão publicados em alemão e inglês, e
textos seletos em francês e espanhol.

SOBRE O TRABALHO DE KAPPELER

A obra de Kappeler representa uma abordagem científica, mais do que
religiosa, da Ciência Cristã e da Bíblia, denominada a “Ciência da Ciência Cristã.” A
sua pesquisa, que resultou em inúmeros livros e conferências se baseia
completamente na Bíblia, nos escritos de Mary Baker Eddy, e John W. Doorly, seu
professor. Sua abordagem científica do campo espiritual desafiará, inspirará e
oferecerá uma vida de estudos aos que buscam um entendimento profundo de Deus,
do homem, e do universo.

Este estudo é dedicado ao pensador científico. A obra de Kappeler oferece um
quadro abrangente para o estudo e o entendimento científicos de Deus, acoplado com
as implicações transformadoras que tal compreensão acarreta. Quem busca entender
o Ser único através das suas leis, ordens, regras, sistema e estrutura, e
funcionamento multidimensional, constatará que estes ensinamentos se encontram
entre os trabalhos mais profundos de nossa época.

A obra de Max Kappeler não está associada com, nem endossada por
qualquer organização religiosa. Nem esta obra, nem o Instituto Kappeler reivindicam
direitos exclusivos sobre a Ciência da Ciência Cristã, nem pretendem ter autoridade
para endossar, controlar ou regular a atividade quanto ao tema da Ciência. O único
propósito do Instituto Kappeler é publicar, preservar, e divulgar as obras do Dr.
Kappeler.

http://www.kappelerinstitute.org/

