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A Resolução dos Conflitos Advém da
Interiorização

Psicanalista: — Por que não admite que o senhor possa cometer
erros?
J.V.: — Eu acho que não aceito
a consciência de meus erros; penso que faço tudo certo, direitinho.
A procura que faço da perfeição é
tão grande, que não me deixa ver
os erros que cometo.

Norberto R. Keppe*
Extrato do livro A Glorificação

A senhora L.G. disse que o marido a impedia de viver a existência
que queria, colocando empecilho
ao seu trabalho.
- O que a senhora associa ao seu
marido? — perguntei-lhe.
- Dificuldades... dificuldades...
- Coloque o seu marido no seu
interior.
- Ah! O senhor pensa que
sou eu que estou dificultando
minha existência?
- É a senhora que está dizendo.
Bem antes da descoberta do processo de inversão, eu vinha tentando levar o cliente a ver, em seu
íntimo, tudo o que olhava na sociedade e nas outras pessoas. É muito conhecido o exemplo, de Freud,
sobre o espelho que o psicanalista
seria para os clientes. Pois bem, estendi tal conceito de modo geral ao
mundo exterior, colocando todos
os fatos externos como referência
aos internos.

Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, Georges Seurat, 1884

A interiorização é o processo
mais importante em toda a Psicanálise Integral, porque constitui na
volta ao próprio interior: a fonte da
vida e felicidade.
O senhor J. V., com a idade de
32 anos, veio fazer psicanálise
devido a suas dificuldades no
relacionamento afetivo-sexual;
era homossexual.
J.V.: — Eu tinha uma dor de
cabeça, que me parecia mais de

consciência, pois, quando saí daqui, desapareceu completamente.
Psicanalista: — Dor de consciência do quê?
- J.V.: — Da minha vida perdida, da forma que eu levei a vida,
com todas as minhas bobeiras;
com as atitudes destrutivas, juntamente ligadas ao homossexualismo; minhas invejas, complexos,
megalomania, arrogância... não
sei se acredito nisso.

Note o leitor, neste ponto, que o
cliente não procurava bem a perfeição, mas se achava perfeito —
por esse motivo, tinha dificuldade
em admitir seus erros. Esse perfeccionismo é muito ligado ao que
eu chamo de teomania: o desejo do
homem de ser um outro deus.
J.V.: — Eu sempre tive a opinião de que a mulher não presta;
quando meu irmão namorava eu
queria separar os dois.
Psicanalista: — Essa ideia de
separar um do outro, a que o
senhor associa?
continua na pág. 2

*Psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico independente, autor de 42
livros, fundador e presidente da SITA - Sociedade Internacional de Trilogia Analítica,
que unificou a ciência à filosofia e teologia.

Gestão de Conflitos

Nosso Curso Mais Procurado e Apreciado!
Pós-Graduação em Gestão de Conflitos

Psico-Sócio-Patologia - Lato sensu ou livre - Duração: 2 anos
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MANTENEDORA: Instituto Keppe & Pacheco de Trilogia Analítica, a Escola de Pensamento que unifica Teologia, Filosofia e Ciência através do método
Psicanálise Intergral desenvolvido por Norberto R. Keppe e Cláudia B. S. Pacheco e aplicada pelos trilogistas.

Continuação do Artigo de Capa:
A Resolução dos Conflitos Advém
da Interiorização

J.V.: — Separar... Separar...
Psicanalista: — Separar o interior de si mesmo; colocar o afeto
longe. Viver fora de si.
Se o leitor reparar bem, verá um
novo tipo de interpretação da
Psicanálise Integral. Enquanto

Os fatos externos demonstram os psicológicos;
eles se constituem no meio mais eficaz para que
conscientizemos nossa realidade.
Freud analisava sob o ponto de
vista do Complexo de Édipo, nós
interiorizamos o seu significado,
vendo-o como o tipo de relacionamento que uma pessoa tem
para consigo mesma, o que ela faz

com a sua vida interior.
A interiorização foi o primeiro
passo que dei na compreensão e
formação dessa ciência — devendo
ser a sua finalidade, isto é, a sua
consecução. No momento em que
o indivíduo estiver bem interiori-

zado, terá chegado ao final do processo. Interiorização é a percepção
do próprio interior; é a verdadeira
tomada de consciência, porque é o
contato direto com ela. Aliás, nós
consideramos a consciência como
algo existente por si, esperando
apenas que a aceitemos — e aceitando-a, estaremos em contato
com o Criador.

Patologia das Leis:
Inversão no Trabalho

como para o indivíduo. Isso se dá
pela falta de conhecimento sobre o
interior do ser humano, das nossas
intenções e aquilo que inconscientizamos. Acreditamos no que pensamos, como base da criação de
nossa realidade.

dinâmica, nas leis que daí surgem.
Mas não é isso que acontece. Para
entendermos o porquê desse estrago, temos que adentrar no aspecto
patológico das emoções e da psique humana, ou seja, perceber a
inveja, a inversão e a soberba.

O legislador afirma que o consenso político nasce de um debate
democrático consciente no Congresso e acredita no fruto dessa

Leia este artigo completo no site
stop.org.br

Rodrigo Angélico Pacheco,
Advogado
Existe uma grande diferença entre aquilo que “idealizamos” e a
realidade. Por isso, a nossa estrutura de leis causa de fato um enorme estrago, tanto para a sociedade

Keppe Motor Lança Ventilador Mais Econômico do Mercado
Cesar Soós, engenheiro

maticamente para a rede elétrica,
retornando à placa ao amanhecer.

Tecnologia internacionalmente
premiada, a Keppe Motor acaba
de lançar no Brasil um ventilador
muito mais refrescante que os demais do mercado e que economiza
de 70 a 90% no consumo de energia. Este ventilador oscilante de
parede/coluna, com diâmetro de
60 cm, produzido totalmente no
Brasil, é o primeiro TRIVOLT da
categoria: funciona em 127/220V
e também no painel solar com uso
de um simples adaptador; neste
caso, acoplado a uma pequena placa fotovoltaica de 70Wp funciona
independente da rede elétrica durante o dia e, à noite, passa auto-

Trata-se de um ventilador de
motor frio, trabalhando próximo à
temperatura ambiente (enquanto
os tradicionais aquecem facilmente, ultrapassando os 70 graus centígrados). Como resultado, o ventilador com a tecnologia Keppe
Motor proporciona um vento
geladinho e gostoso, que cria um
bom ambiente de trabalho e conserva equipamentos sensíveis ao
calor, ao contrário das lufadas
dos ventiladores similares tradicionais, cuja brisa produzida e
aquecida pelo próprio motor dá,
após algum tempo, a sensação de
ambiente sufocante.

KEPPE MOTOR

A Tecnologia Keppe Motor conquistou em 2014 o primeiro prêmio de inovação tecnológica e eficiência energética na maior feira
mundial de eletrônicos de Hong
Kong, na China; a seguir, mais dois
prêmios nos EUA e um no Brasil,
onde recebeu o diploma do PROCEL-2016/17 de produto de maior
eficiência energética do mercado,
graças à sua tecnologia patenteada de motores ressonantes, baseada no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, de autoria
do cientista austríaco-brasileiro
Norberto Keppe.
Este produto, também usado em
residências, é ideal para estabelecimentos comerciais, igrejas, fábricas, escolas, salões de festa, audi-

Método Terapêutico de Norberto Keppe

Método Terapêutico de Norberto Keppe
millenniumlinguas.com.br

São Paulo:

keppemotorshop.com
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tórios, entre outros, onde a enorme
economia de energia e baixas temperaturas são fundamentais para
redução de custos operacionais
dessas instalações.

Moema
5052-2756

Chácara Sto. Antônio
5181-5527

William Girardi
Professor de Inglês

Rebouças
3814-0130
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Augusta
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Conscientizando a
Inversão Psíquica
Para Preservar a Si Mesmo
e ao Planeta

Cláudia B. S. Pacheco*
Extrato do livro De Olho na Saúde
– O ABC da Psicossomática
Trilógica
A pessoa viciada em qualquer
tipo de prazer sensorial (comida,
bebida, dinheiro, sexo, drogas, internet etc.), vendo que nunca se
satisfaz, vai invertidamente buscar essa satisfação no que a distancia dela. O desespero aumenta
a insatisfação, até que aquele vício
destrua totalmente um indivíduo
e a vida em torno de si.
É importante o ser humano perceber que não está usufruindo das
coisas materiais que busca, mas as
está atacando e, ao mesmo tempo,
se destruindo, como a comida em
excesso destrói seu corpo, o apego ao dinheiro pode destruir toda
sua sensibilidade, seus relacionamentos, sua capacidade de ser
“humano” e ser feliz. A ganância
e o poder, além de não trazerem
a felicidade, estão destruindo as
condições de sobrevivência em
nosso planeta.
Como poderíamos tratar
bem do nosso “reino” terreno se não aceitamos o que é
bom, belo e verdadeiro no
sentido psíquico?

A ciência moderna já teve a
possibilidade de comprovar que
não existe separação entre a vida
psíquica, imperceptível aos cinco
sentidos, e nosso corpo. Somos
um todo energético, do qual a parte mais importante e poderosa é a
energética invisível. O que regula
nossas funções orgânicas é nosso
mundo psíquico, dando condições
de ele funcionar bem, ou o desregulando e adoecendo.
Devido à inversão psíquica do
ser humano, ele pensa que poderá
dar satisfação às suas necessidades psíquicas através do mundo
sensorial, abandonando a importância do amor, da razão, da estética. E, devido à sua inveja excessiva, ele ataca também o mundo
material e seu físico. Como poderíamos tratar bem do nosso “reino” terreno se não aceitamos o
que é bom, belo e verdadeiro no
sentido psíquico?
Quem cuida do maior, cuida do menor.
Aquele que cuida do mundo
abstrato, agindo com ética, realizando o bem, buscando a sabedoria e usando mais a razão do que
as emoções desenfreadas, o que
valoriza a estética, ou seja, visa a
preservação do belo na vida e no

nosso planeta, conseguirá retirar
muito mais satisfação do mundo
dos sentidos, pois saberá usá-los
com harmonia, sem voracidade, e
sem atacá-los.
Tudo o que somos exige que sejamos com nossos sentidos, mas,
principalmente, que usemos de
nossos sentimentos, nossa razão, nossa boa vontade para que
a sensibilidade da alma possa ser
sentida e satisfeita em primeiro
lugar. Nossos sentidos devem estar a serviço de nossa alma para
dar-nos o máximo de felicidade e
prazer psíquico-espiritual. “Assim
como devemos trazer para este
mundo material, para esta vida,
o mundo da perenidade, o mundo
divino e fazer aqui mesmo o reino
dos céus”, diz Keppe.
Aquele que ama e busca a sabedoria, a justiça, a beleza, vai
respeitar o uso da sua sensibilidade, sabendo retirar o máximo
de prazer de seus sentidos, usando-os com harmonia. Vai parar de
depredar a natureza na qual vive,
preservando e melhorando ao máximo o ambiente.
*Psicanalista e escritora, com 12 livros
publicados. Diretora da FATRI, Vicepresidente da SITA, presidente e fundadora da Associação Keppe & Pacheco e da
STOP a Destruição do Mundo.

Mídia STOP
Terapia no Rádio e na TV

10 Programas diferentes
toda semana
Programas:
STOP a Destruição do Mundo
e O Homem Universal
TV
Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET e 186 da VIVO TV
Todos os dias às 6h, Segundas às 11h30,
Quartas às 9h, Quintas às 20h

RÁDIO
Rádio Mundial
95,7 FM - Terças às 16h
Rádio e TV ONLINE
www.stop.org.br
www.trilogychannel.org

Cambuquira – Santuário de água mineral e clima no Circuito das Águas

Seja um
Gestor Ambiental
Inovador !
Esteja pronto para o mercado de trabalho
fazendo sua graduação em 2 anos!

VESTIBULAR 2019
Matricule-se já e aproveite os preços promocionais!
Nova faculdade para um novo mundo

(35) 3251-3800 /

98872-3470

fatri.edu.br
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Gestão de Conflitos
Psico-sócio-patologia

Curso de pós-graduação (Lato Sensu ou Livre) mais procurado
da FATRI tem inscrições abertas para a próxima turma, com
aulas ministradas um fim de semana por mês, ou semanais.

grupo, permite a todos adquirirem
mais saúde, equilíbrio, progresso e
melhores relacionamentos.
Através da aplicação da Nova
Física Trilógica, pode-se aumentar a vibração energética pessoal,
social e espiritual.

A QUEM SE DESTINA
Indivíduos éticos, interessados
pela reconciliação, recuperação e
progresso do ser humano e da humanidade. Gestores de pessoas e
grupos, educadores e psicopedagogos, diretores de escolas, profissionais de coaching, profissionais de
saúde, aconselhamento pastoral,
gerentes de RH, líderes de projetos
e gestores empresariais.
Ideal a todos que buscam o
autoconhecimento e a cura das
doenças psicossomáticas.

“Além de me trazer conhecimentos incríveis, me beneficiou
na saúde psíquica e física”
M.A., arquiteta

O Curso de Pós-Graduação em
Gestão de Conflitos (Lato Sensu
ou Livre), é baseado no método
terapêutico da Psicanálise Integral
(Trilogia Analítica), ciência desenvolvida por Norberto Keppe e sua
assistente Cláudia B. S. Pacheco,
internacionalmente
conhecidos
pelos resultados práticos em seu
trabalho de psico-sócio-terapia, que
enfoca as causas, a interrelação e o
tratamento das doenças psíquicas,
orgânicas e sociais.
A partir da inversão psicossocial
(ainda inconsciente), o curso trata
dos problemas individuais e sociais
de forma profunda, analisando 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 conflitos sociais (sociopatologia) – o curso fornece instrumentos
para que o pós-graduando se torne
um sócio-terapeuta, atingindo o seu
potencial máximo de saúde, 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.
“O conhecimento que adquiri
neste curso é maior do que todo o
estudo que tive até hoje”
(P.P., profissional de marketing).
A ressonância energética que se
estabelece com a Verdade, Beleza e Bondade no ambiente de sala
de aula, através do estudo de textos trilógicos, oficinas e sessões de
conscientização individual e em

Estas são algumas das questões estudadas em profundidade neste curso:
• A Desinversão do Ser Humano
e da Sociedade
• Formação de Sócio-Terapeutas
Trilógicos
• Conscientização da Psico-SócioEspiritopatologia
• Estudo das Enfermidades
Psicossomáticas (Medicina da
Alma)
• Oficinas de Psico-Sócio-Terapia
• Gerência de Conflitos e
Competência Emocional
• Projetos Psico-SócioEcológicos: a Ação Boa, Bela e
Verdadeira
• Psicanálise da Civilização
• Estudo da Nova Física
(Energética)

Oficinas Terapêuticas

6 horas, num único sábado, com
palestras interativas e oficinas práticas.

• Autoconhecimento –
Aprendendo a Lidar com
Emoções Próprias e dos
Outros
• A Cura pela Consciência
(A Medicina da Alma) –
Aprendendo a Curar-se
Através da Farmácia Interior
Pós-graduação Terapia
em Sala de Aula Educação e Conscientização

Cursos Livres e de Extensão:
• Como Conscientizar Crianças
Através de Histórias Infantis
• Introdução à Nova Física –
Tecnologia Keppe Motor
• Ballet Terapêutico
• Latim
• Canto Coral
• Melhore seu Inglês
Cantando
• Violão
Palestras Terapêuticas
Trilógicas Quinzenais
Av. Rebouças, 3115
São Paulo-SP
11 3032 4105 | 97623 8598
contato@keppepacheco.edu.br
keppepacheco.edu.br

Atendimento
Psicanalítico

• 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
Informações e marcação da 1ª entrevista:

11 3032-3616

São Paulo – SP CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO II
Av. Rebouças, 3115 - 11 3032-4105 | 11 97623-8598

Cambuquira – MG SEDE
Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59 - 35 3251-3800 | 35 988723470

contato@trilogiaanalitica.org
www.trilogiaanalitica.org

contato@keppepacheco.edu.br
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