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O sonho mostra o que 
se passa realmen-
te no interior do ser 

humano, por causa da dimi-
nuição da censura – de ma-
neira que tudo o que o indiví-
duo escondeu da consciência 
durante o dia, aparece à noite 
para salvá-lo – vamos dizer 
que a vida depende do grau de 
conscientização.

– Sonhei que Sócrates fa-
lava sobre minhas atitudes 
erradas, disse o cliente em 
sua sessão de análise.

– A que associa o que Sócra-
tes dizia no sonho? perguntei.

– Ele estava me advertin-
do sobre os perigos que eu 
corria, agindo como estava.

– E a que o senhor associa 
Sócrates?

– Sabedoria e equilíbrio.

– Nesse caso, Sócrates era 
a manifestação de seu aspec-
to são que apareceu no so-
nho, para levá-lo para a sa-
nidade.

Veja o leitor que no sonho 
aparece a sanidade do ser hu-
mano, através de sua cons-
ciência menos censurada, 

para restabelecer o equilíbrio 
que ele perdeu, durante sua 
existência patológica – assim 
como o sono, o sonho é o mo-
mento de elucidação do cami-
nho da normalidade.

– Sonhei que estava no 
inferno em companhia da-
quelas fi guras terríveis que 
o pintor Brügel colocou em 
seus quadros.

– O que o sr. sentia?

– Enorme angústia e ter-
ror, e como se estivesse pa-
ralisado, até que Nossa Se-
nhora apareceu, pôs a mão 

em minha testa, e saí ime-
diatamente daquele estado.

Veja o leitor a manifestação 
do que esse cliente havia es-
colhido, que era uma existên-
cia terrível de acordo com os 
maus espíritos, e de repente 
seu lado são entrou em con-
tato com Maria Santíssima (a 
quem ele sempre teve devo-
ção) libertando-o do pesadelo.

– Realizei alguns estudos 
sobre os sonhos, e notei que 
existem duas espécies de com-
portamentos oníricos: um, de 
grande alívio, quando apare-
cem elementos bons, e outro 
terrível com os ruins, em for-
ma de pesadelos.

– O sr. pode dar exemplos?

– Uma vez sonhei que esta-
va na infância na companhia 
de meus pais, e me sentia 
muito bem, mas em alguns eu 
me via no meio de facínoras, 
sentindo-me mal, com a vida 
em perigo.
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Leitura Terapêutica

O sonho recupera a 
consciência (sanidade) 

pela diminuição da 
resistência
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A ESPIRITUALIDADE E A CIÊNCIA TRILÓGICA
Cláudia B. S. Pacheco,
Extrato do livro ABC da Trilogia 
Analítica, p. 103

Desde que o ser huma-
no existe, também 
existe com ele a cons-

ciência da existência de um Ser 
superior, Criador do universo 
e de tudo o que existe. Deus, 
para todos, seria a expressão 
máxima da beleza, verdade e 
bondade. É interessante obser-
var que, ao lado dessa noção 
de Deus, o ser humano sem-
pre mencionou a existência de 
seres espirituais responsáveis 
pela criação da dor, do sofri-
mento e do mal aos quais cha-
mam por vários nomes: demô-
nios, espíritos malignos, diabo, 
Lúcifer; a intenção desses seres 
seria a de destruir a felicidade 
do ser humano.

A experiência clínica mos-
tra que toda doença mental é 
acompanhada de um compo-
nente patológico de conotação 
espiritual muito forte. É mui-
to comum os neuróticos, mais 
ainda os psicóticos, manifes-
tarem queixas de que veem e 
ouvem demônios, que sofrem 
perseguição de espíritos malé-
volos, que escutam vozes etc.; 
muitos doentes são excessiva-
mente fanáticos por questões 
religiosas; há ainda os que ma-
nifestam uma oposição total à 
crença de qualquer espirituali-
dade — são os ateus fanáticos.

A pessoa mais equilibrada é a 
que geralmente tem uma boa acei-
tação da religiosidade, uma preo-
cupação ética em viver dentro das 
leis universais da beleza, verdade e 
bondade, e uma atitude de respeito 
e reverência diante do Criador. 

Admitem-se como seres cria-
dos por um ser mais perfeito e 
mais poderoso por si próprio, 
ou por um princípio geral da 
ordem do Universo, e não se 
opõem ou resistem a essa ideia.

É a esse estudo que a Trilo-
gia Analítica se dedica: como 
é a relação entre Deus e os ho-
mens? Como essa relação ou os 
desvios nela podem afetá-los? 
Como a espiritualidade detur-
pada está relacionada às doen-
ças mentais, sociais e orgânicas? 

Keppe constatou existir uma 
estreita correlação entre os fe-
nômenos científi cos e os espi-
rituais, e passou a considerar a 
Teologia como um dos “tripés” da 
ciência completa (trilógica), junta-
mente com a Filosofi a e a Ciência.
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Como Conscientizar Crianças Através 
de Histórias Infantis

Introdução ao Método Keppeano de Interiorização 
como ferramenta para a conscientização infantil.

Empreendedorismo Trilógico
Este curso fornece as bases de um 

empreendimento produtivo, nos moldes 
da Trilogia Analítica.

Cursos no Instituto Keppe & Pacheco

– A que associa o primeiro, e 
o segundo?
– O primeiro, em companhia 
do bom tratamento dos pais, 
que eu gostava sobremanei-
ra, e o segundo, rodeado pela 
maldade humana que não 
desejava ver. 

– Note o sr. que seus pais 
bondosos no sonho eram sua 
conduta boa consigo mesmo, 
com a vida, e os bandidos 
simbolizavam sua atitude 
ruim com seus pensamentos, 
palavras e ações.
Tudo o que aparece nos so-

nhos se trata de um refl exo do 
que o ser humano esconde em 
seu interior, e que necessita 
perceber, para se equilibrar e 
melhorar a saúde.

Viagens de 
Arte, Cultura e 

Espiritualidade.

11 3032 4105 
persio@clariontour.com
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Cláudia B. S. Pacheco,
Extrato do livro A Cura pela 
Consciência, p. 134 

Atendimento 
Psicanalítico

Curso Livre. Matrículas Abertas!

Introdução à NOVA FÍSICA

Nova Tecnologia para um Novo Mundo.

KEPPEMOTOR

MÓDULO I
Introdução à Nova Física
MÓDULO II
Aprenda os Princípios na Prática

Informações:
11 3032 2675
contato@keppemotor.com

• Sessões individuais e de 
grupo

• Adultos, adolescentes e 
crianças

• Psicanalistas formados 
no método psicanalítico de 
Norberto Keppe

• Sessões pessoalmente ou à 
distância  (telefone ou skype), 
em vários idiomas

11 3032-3616 
contato@trilogiaanalitica.org 

www.trilogiaanalitica.org

Informações e marcação 
da 1ª entrevista:

É curioso o fato de que 
nunca encontrei nos 
melhores dicionários 

das línguas portuguesa, in-
glesa e alemã o termo inte-
riorizar. Mas existe o termo 
exteriorizar. Aí aparece clara-
mente a intenção do homem 
de eliminar totalmente a vi-
são de sua vida psíquica, pro-
jetando tudo de seu interior 
no ambiente.

O aspecto mais importante 
do trabalho de Keppe, a chave 
principal da Trilogia Analíti-
ca, é o processo de interioriza-
ção. “O homem interiorizado 
é o homem são.” Chegamos 
através da ciência à mesma 
conclusão de Santo Agosti-
nho, e de Sócrates na fi losofi a. 
A beleza do corpo do homem, 
dos seus músculos, seu cé-
rebro, seu rosto são refl exos 
muito apagados da perfeição 

que existe no interior. A bele-
za dos animais, da natureza, 
dos astros, do universo são 
uma pequena parte da beleza 
do ser humano. No nosso in-
terior, além da Beleza, existe 
o Amor, que não existe na rea-
lidade externa. Por mais que 
tentemos, jamais nossa ima-
ginação poderia atingir as de-
lícias e a satisfação que a Sa-
nidade interna nos traria se a 
aceitássemos completamente.

A Trilogia Analítica desen-
volveu uma técnica de inte-
riorização que propicia este 
contato. Trata-se da técnica 
comparativa, onde cada ele-
mento do mundo externo é 
transportado dialeticamen-
te para o interior do homem. 
Quando colocamos “os ou-
tros” dentro da vida psíquica 
do cliente, ele se acalma, reco-

nhecendo o valor que tem em 
seu interior, o enorme mundo 
que tem dentro de si, ameni-
zando sua inveja. Se vemos 
o mal vindo dos outros, tam-
bém o fazemos com o bem, 
invejando o que imaginamos 
não possuir. Mas se o reco-
nhecemos em nós, logo nos 
acalmamos.

Quando o ser humano co-
meça a aceitar essa volta para 
si, então inicia-se a cura. O 
homem muito interiorizado 
chega a perceber coisas den-
tro de si que não existem cor-
respondentemente no univer-
so externo, pois o seu íntimo é 
o que há de mais perfeito em 
toda a criação.

Se temos essa maravilha em 
nós, então por que não a usu-
fruímos? Keppe explica essa 
recusa por ser o nosso inte-
rior o refl exo da beleza divina. 
A Sanidade que vemos dentro 
de nós não é nossa realização, e, 
diante de tanta grandeza e ma-
ravilha, cegamo-nos pela terrí-
vel inveja que sentimos daquele 
que nos presenteou com ela.

A CURA PELA 
CONSCIÊNCIA

O� cina Terapêutica 

A MEDICINA DA ALMA

MATRÍCULAS 
ABERTAS!

Aprenda a curar-se 
através de sua 

farmácia interior.
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A beleza do corpo do 
homem, dos seus músculos, 
seu cérebro, seu rosto são 
refl exos muito apagados 

da perfeição que existe no 
interior.

PRÊMIO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA E INOVAÇÃO 
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Psico-Sócio-Patologia
Gestão de Confl itos

“Além de me trazer 
conhecimentos incríveis, 
me benefi ciou na saúde 

psíquica e física” 
M.A., arquiteta

Gestores de pessoas e grupos, 
educadores e psicopedagogos, di-
retores de escolas, pro� ssionais de 
coaching, pro� ssionais de saúde, 
aconselhamento pastoral, gerentes 
de RH, líderes de projetos e gesto-
res empresariais. Ideal aos que bus-
cam o autoconhecimento e a cura de 
doenças psicossomáticas.

O curso de Gestão de 
Con� itos, baseado no 
método de Keppe e Pa-

checo, trata dos problemas indivi-
duais e sociais de forma profunda, 
analisando, a partir da inversão 
psicossocial (ainda inconsciente), 
as situações que impedem o ser 
humano de se relacionar de forma 
equilibrada e construtiva.

Revelando o conhecimento dos 
males interiores (psicopatologia) – 
que, projetados, causam a maioria 
dos con� itos sociais (sociopatolo-
gia) – o curso fornece instrumen-
tos para que o pós-graduando se 

torne um socioterapeuta, atingin-
do seu potencial máximo de saú-
de, realização e qualidade de vida. 
Essa transformação que ocorre de 
dentro para fora, atinge também o 
seu ambiente de trabalho, o afetivo 
e o cultural.

A ressonância energética que se 
estabelece com a Verdade, Beleza 
e Bondade no ambiente de sala de 
aula, através do estudo de textos 
trilógicos, das o� cinas, e das ses-
sões de conscientização individual 
e em grupo, permite a todos adqui-
rirem mais saúde, equilíbrio, pro-
gresso e melhores relacionamentos. 

Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu ou Livre

Através da aplicação da Nova Física 
Trilógica, pode-se aumentar a vi-
bração energética pessoal, social e 
espiritual.

A quem se destina

Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET 

e 186 da VIVO TV 

Programas:
 STOP a Destruição do 

Mundo e O Homem Universal

Faça Terapia pela TV
10 Programas diferentes 

toda semana

STOP TV

Rádio Mundial
95,7 FM - Terças às 16h

Centenas de programas 
terapêuticos de TV e Rádio Online

Portal STOP: www.stop.org.br

Todos os dias às 6h, 
Segundas às 11h30, 

Quartas às 9h
Quintas às 20h

Cursos e Ofi cinas Terapêuticas do Instituto Keppe & Pacheco

MEC
•  Ofi cina Terapêutica “A Cura pela 
   Consciência”
•  Como Conscientizar Crianças Através 
   de Histórias Infantis
•  Empreendedorismo Trilógico
•  Introdução à Nova Física
•  Inglês com Música
•  Latim com Trilogia Analítica
•  Aulas Particulares 
   de Trilogia Analítica

Pós-Graduação
(Reconhecido pelo MEC)
• Gestão de Confl itos 
   Psico-Sócio-Patologia

• ABC da Trilogia Analítica
• O Homem Universal
• Idiomas (ao vivo)
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Cursos Online

Também oferecemos cursos na 
modalidade In Company!

Cursos Livres

Cursos de Artes
• Canto Coral
• Violão

stopacorrupcao.stop.org.br

a corrupÇÃo

Acesse e compartilhe:

A Campanha STOP a Cor-
rupção tem por objetivo cons-
cientizar as pessoas de que a 
corrupção existe na base de 
toda conduta psicossocial, mo-
tivo pelo qual a humanidade 
chegou a um ponto quase sem 
retorno para uma verdadeira 
cultura e civilização. 

A NOVA ERA DO
BRASIL

DESINVERSÃO


