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Como Lidar Com Conflitos

Norberto 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.
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.
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.
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?
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
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.
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tipo de interpretação da Psicanálise
Integral. Enquanto 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 pas-

so 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 interiorizado, 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 ape-

nas que a aceitemos — e aceitando-a,
estaremos em contato com o Criador.

Saiba Mais sobre nossa
Pós de Gestão de Conflitos:
(11) 97623-8598 / (11) 3032-4105
contato@keppepacheco.edu.br
www.keppepacheco.edu.br

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

KEPPE MOTOR: SALVAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE!

Extensão Universitária (Aperfeiçoamento Proﬁssional), os alunos aprenderão:

O Keppe Motor
está desenhado
para alcançar
uma excelente
eficiência,
economizando
até 90% de
energia!
Você sabia que o Keppe Motor é a mais
eﬁciente tecnologia existente no mundo
para motores elétricos?
Premiado no Brasil e no exterior (Estados Unidos, Hong Kong), o Keppe Motor
consome menos energia elétrica porque
utiliza o princípio de ressonância, o mesmo utilizado por Nikola Tesla em seus inventos de captação de energia — por ele
chamada de “escalar”, e que o psicanalista e físico independente Norberto Keppe
chama de energia “essencial” ou “divina”.
O motor recebe este nome pois foi desenvolvido segundo os princípios inovadores de Keppe sobre a Física, expostos
em seu livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida.

Se você busca soluções para a área de
energia, de motores, é um entusiasta na
área ambiental, ou procura aplicações
para a melhoria de eﬁciência, redução
de consumo, custos acessíveis aliados à
preservação do meio ambiente, então,
venha conhecer a Tecnologia Keppe
Motor através deste Curso exclusivo que
a FATRI lança a partir de março /2020:
Especialização em NOVA
FÍSICA E TECNOLOGIA DE
MOTORES RESSONANTES
(KEPPE MOTORS), com Ênfase
em Alimentação Fotovoltaica.
Com duração de 18 meses, nas modalidades de Pós-graduação (Lato Sensu) ou

• as vantagens da tecnologia Keppe Motor
em relação aos demais tipos de motores;
• como dimensionar o Keppe Motor para
aplicações com painéis fotovoltaicos;
• a base teórica que levou à descoberta da
Tecnologia Keppe Motor: o porquê de
usar o princípio de ressonância e não o de
corrente contínua ou alternada;
• a ciência que levou à construção do motor:
da Metafísica Trilógica a uma Nova Física.

E, ao ﬁnal do Curso, você terá adquirido uma nova forma de ver o mundo, um
novo paradigma que envolve o aspecto
da transcendência do ser humano e da
natureza, e que, com certeza, contribui
para salvar o planeta.

Matricule-se agora mesmo!
E conheça a Nova Tecnologia para
um Novo Mundo!

Saiba Mais sobre o Curso...
11 3032-2675 | 11 98207-3193
comunicacao@keppepacheco.edu.br
www.keppepacheco.edu.br

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ARTISTA

A Alma da Sociedade

Norberto R. Keppe
Extrato do livro “A Libertação dos Povos”

Todas as noções racionais que temos são
gravemente deturpadas. Estou dizendo que
a arte (assim como a espiritualidade) é fundamental para a civilização moderna; se ela
não for urgentemente retomada, a humanidade sofrerá gravíssimas consequências.
A sociedade precisa salvar os artistas, porque eles são indivíduos sem nenhuma defesa; eles vivem de seu ideal, colocando o
dinheiro em posição inteiramente secundária; assim sendo, são explorados e até
destruídos pelos que os exploram.
Junto com eles, estão os pensadores, os
ﬁlósofos, os cientistas, que estão sendo excluídos da vida normal, ameaçando a estrutura da civilização. Tal fenômeno prova
que temos uma vida social totalmente errônea, porque os que têm valor estão sendo impedidos de viver normalmente.

A arte é fundamental; o mundo sem músicos, pintores, bailarinos, escultores, perece irremediavelmente.
Toda a civilização se baseia nas artes, e
o artista nem tem os meios econômicos
para sobreviver; ele é como os pássaros,
as ﬂores dos campos, que nasceram para
encantar a vida, e são invejados pelos que
não têm encantamento, e que tentam impedir que eles vivam.
Sabemos que um artista permanece eterno, porém ele tem todo o direito de existir
também nesta vida — inclusive para realizar o que é perene.

Saiba Mais sobre o Curso de Artes:
(11) 97623-8598 / (11) 3032-4105
contato@keppepacheco.edu.br
www.keppepacheco.edu.br
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PSICOSSOMÁTICA TRILÓGICA

De Onde Vem Nosso Mal-Estar?

Cláudia B. S. Pacheco / Extrato do
Livro “De Olho na Saúde”
Se observarmos as expressões das
pessoas com as quais convivemos, ou
mesmo dos que passam por nós nas
ruas, notaremos que elas transmitem
uma ideia de insatisfação, de mal-estar,
ou contrariedade.
Se investigarmos o que se passa no
interior dessas pessoas, vamos saber
que elas têm qualquer espécie de queixa ou de problema que aparentemente
se relaciona com uma causa externa à
sua vontade: são “vítimas” de um problema que surge sem a participação de
sua intenção. O homem não acredita
que ele está provocando o seu próprio
mal-estar.
A partir do momento em
que a pessoa admite “pensar
e sentir” os pensamentos e
sentimentos que já tem, sem
medo, poderá dissolver seus
conﬂitos interiores, analisando suas causas que são na
grande maioria internas.
Por exemplo, se temos uma dor, um
mal-estar físico, nunca pensamos que
estamos com um sintoma de causa
psicossomática. Culpamos os vírus, as
bactérias, a comida que nos fez mal, a
noite mal dormida, o calor, o frio, o excesso de trabalho, a preocupação com
o dinheiro. Colocamo-nos como seres
passivos em relação a todas as variáveis
externas, e qualquer mal nos afeta.
O fato de estarmos alheios ao nosso
mundo interior, principalmente o in-

consciente, nos torna seres altamente
vulneráveis. Pela natureza dispomos
de muitos recursos de defesa, e não os
sabemos utilizar. Temos um mecanismo interno de defesa (imunologia) que
funciona como a mais perfeita farmácia
interior; possuímos elementos naturais
que combatem desde as bactérias, os
vírus, até as células cancerígenas. Nosso metabolismo, que regula os índices
de colesterol, de açúcar no sangue, e
muitos outros, é diretamente dependente de nossas emoções.
No sentido psicológico ocorre algo
semelhante. Temos recursos mais do
que suﬁcientes de inteligência, intuição e consciência para nos defender da
maioria dos ataques e ameaças externas. Mas, não usamos nem 5% de nosso
potencial cerebral e isso se deve a uma
permanente atitude de alienação que
queremos manter — não queremos ver
os problemas, mesmo que eles estejam
na frente do nosso nariz, e nos colocamos como impotentes diante deles.
Se os encaramos,
não há problema
que seja insolúvel. Aquele que
usa um pouco
da sua consciência, logo se
destaca entre
os demais e na
sua vida as coisas começam a
dar certo.
A partir do
momento
em
que a pessoa admite “pensar e sentir” os pensamentos
e sentimentos que já tem, sem medo,
poderá dissolver seus conﬂitos interiores, analisando suas causas que são na
grande maioria internas.
Por que a pessoa agride?
Fizemos uma pesquisa aleatória junto à população de São Paulo, perguntando o seguinte: “por que as pessoas
agridem?”. E as respostas dadas focalizavam as seguintes causas: diferenças
sociais, estresse nas cidades grandes,
competição, sentimentos de inferiori-

dade; natureza do ser humano, autoaﬁrmação, meios de comunicação que
valorizam a agressão, drogas e álcool,
falta de meios de sobrevivência, ou porque precisam de alguma coisa...
Ninguém mencionou o fato do ser humano agredir por problemas interiores
de inveja, por desejar destruir o bem do
outro (e, não, ter o bem do outro), falta
de ética, arrogância, preguiça, avareza,
megalomania, intransigência, ciúmes,
materialismo, excesso de voluntarismo
(pessoa mimada) e assim por diante.
Todos se julgam vítimas e acham que
sua agressividade é reativa, e não ativa e voluntariosa. Ninguém gosta de se
responsabilizar pelos seus defeitos e,
procedendo assim, condena-se à estagnação e ao aprisionamento a esses mesmos defeitos.
Assumir a responsabilidade pela nossa patologia é a porta mais rápida para
obtermos a sua cura.

Saiba mais sobre o
Curso de Extensão ou de
Pós-graduação em
Psicossomática Trilógica
e as Oﬁcinas Terapêuticas
Autoconhecimento e
A Cura pela Consciência

(11) 97623-8598 / (11) 3032-4105
contato@keppepacheco.edu.br
www.keppepacheco.edu.br

@keppepacheco.sp
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE CONFLITOS

Nossos Alunos Comprovam Benefícios
do Método Terapêutico Trilógico
Os Cursos da FATRI, baseados
nos princípios terapêuticos trilógicos de ensino, levam as pessoas
a conscientizar a rejeição que o ser
humano faz à verdade e ao verdadeiro conhecimento, que estão
dentro de cada um. Essa percepção faz com que elas melhorem
nos relacionamentos, estudos, trabalho, saúde e na vida em geral.
Prova disso são os inúmeros benefícios experimentados e relatados pelos alunos que se formaram
nas turmas anteriores do Curso
de Pós-Graduação em Gestão de
Conﬂitos (Psico-Sócio-Patologia).
Este Curso, com duração de 18
meses, nas modalidades Lato Sensu ou Extensão, trata dos problemas individuais e sociais de forma
profunda, analisando as situações
a partir da inversão psicossocial
(ainda inconsciente), que impede
o ser humano de se relacionar de
forma equilibrada e construtiva.

Conscientização sobre
coisas da vida e sociedade
Autoconhecimento
Melhora na saúde
Melhora na vida
econômica e profissional

contato@keppepacheco.edu.br
keppepacheco.edu.br

96%
93%
89%
71%

Conﬁra os benefícios obtidos pelos alunos de Pós- Graduação
em Gestão de Conﬂitos das turmas anteriores:
“Bem-estar interior. Sentia dor de cabeça com certa
frequência. Agora não me lembro quando tive pela
última vez.” Marcos Antônio M. C.
“Consegui perceber que, em tudo que faço, há uma
relação psíquica e energética, o que melhorou muito
minha produtividade no trabalho.” Maurício G. D.
“A harmonia entre a Ciência, Teologia e Filosoﬁa.”
Bárbara N. V. G.

GRADUAÇÃO

EXTENSÃO E LIVRES

• Gestão Ambiental
• Teologia
• Artes Visuais

• Psicossomática Trilógica
• Aprenda a Conscientizar Crianças
Através de Histórias Infantis
• Introdução à Nova Física Tecnologia Keppe Motor

PÓS-GRADUAÇÃO

Av. Rebouças, 3115 - São Paulo
11 3032 4105 | 97623 8598

MEC

• Gestão de Conflitos
• Terapia em Sala de Aula
• Psicossomática Trilógica
• Nova Física e Tecnologia de
Motores Ressonantes
(Keppe Motors)
• Artes
• Formação de Terapeutas
para Dependentes Químicos

Canto Coral

OFICINAS TERAPÊUTICAS
• A Cura pela Consciência
(A Medicina da Alma)
• Autoconhecimento (Aprendendo a Lidar com Emoções
Próprias e dos Outros)

