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FILTROS DINAMIZADOS 

(Descrição Simplificada) 
 
FILTRO DINAMIZADO é o nome dos FILTROS 
desenvolvidos por mim, dentro dos meus trinta e 
quatro (34) anos de estudos e que contém MAIS DE 
UMA COR. Os FILTROS BÁSICOS são sempre de 
ÚNICA COR, como o VERMELHO e demais. Os 
DINAMIZADOS contêm mais de uma COR e cada 
COR tem sete (7) SUBTONS procurando atingir os 
sete (7) CORPOS, de acordo com as TEORIAS 
ESOTÉRICAS. No total, o KIT DIN possui em 
torno de sessenta (60) FILTROS e são por mim 
definidos como sendo MINIRECEITAS, aonde a 
elaboração de cada um deles foi baseado no 
TRATAMENTO de uma DOENÇA ou processo 
“espiritual energético”. 
A ANÁLISE deste KIT tem sido difícil, por dois 
motivos básicos: um CURSO LONGO específico e 
custoso e que analise todos os FILTROS que o 
compõe, mais o investimento requerido na aquisição 
do KIT DIN completo. Dessa forma, na tentativa de 
ser mais didático e accessível, o KIT foi 
desmembrado nos seguintes: 
 KIT LIMPEZA: criado para a LIMPEZA 

ÁURICA dos pacientes, uma vez que não se deve 
tocá-los sem antes retirar-se a maior quantidade de 
energias possíveis que o mesmo trás consigo, pois 



“não o conhecemos e não sabemos com quais 
tipos de energias lida”. Na maioria das vezes, 
tocar o paciente significa puxar para si as 
estranhas energias dele, contaminando assim sua 
ÁURA e que muitas vezes poderá exigir tempo e 
conhecimento para se libertar da contaminação. O 
mais inteligente é limpá-lo antes do atendimento, 
num ato PROFILÁTICO em seu próprio favor. É 
claro que, para atendimento de familiares que 
diariamente tem contato, essa técnica não se faz 
necessária, a não ser naqueles familiares pouco 
frequentes a nós e que recaem na definição de 
paciente. 

 KIT PRONTO-SOCORRO: composto pelos cinco 
(5) mais importantes FILTROS do Método 
MORIEL SOPHIA de Dinamização na 
CROMOTERAPIA. Através destes cinco (5) 
FILTROS trata-se a maioria das PATOLOGIAS 
catalogadas, o que faz dele o mais importante 
dentre os demais KIT´s. Nele estão inclusos os 
seguintes: ANTIBIÓTICO, TRAUMÁTICO, 
ANESTÉSICO, CALMANTE e o 
QUIMIOTERÁPICO. Tais denominações 
FARMACOLÓGICAS estão presentes em cada 
um deles como resumo da importância deles. 

 KIT PÃNICO: desenvolvido há muito tempo, 
desde o recrudescimento no Brasil da “Síndrome 
de Pânico” e que ainda graça em nossa sociedade. 
Visa o tratamento de pessoas assim 
diagnosticadas, com seu escopo esta firmado no 



tratamento do ESTRESSE MENTAL do paciente 
e que provoca todas as demais reações afirmadas 
pelos pacientes quando do discurso de como se 
sentem. 

 KIT NOVAS CORES: é um KIT existente a muito 
tempo e que trás a proposta para a inclusão de 
novas TONALIDADES no Universo 
cromoterápico, numa ação de inclusão e 
divulgação do que é “novo” e que possibilitam o 
entendimento de que a CROMOTERAPIA não se 
resume às oito (8) CORES BÁSICAS ensinadas 
nos CURSOS BÁSICOS de CROMOTERAPIA. 
Toda COR e sua VIBRAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA tem QUALIDADES que 
podem ser utilizadas, bastando para isso desvendá-
las e aplica-las para o EQUILÍBRIO do SER 
HUMANO. É um KIT que tende a se expandir 
sempre que se confirmarem os benefícios 
apontados para determinada COR. 

 KIT ESTÉTICA: finalizando a relação de KIT´s, 
tem-se que é o único que repete FILTROS de 
presentes nos KIT´s já apresentados, pois sua 
finalidade é tratar as PATOLOGIA da PELE. Não 
é direcionado à ESTÉTICA, área ou atividade 
especializada e profissional cujo objetivo é 
corrigir ou diminuir os problemas que se fizerem 
presentes junto à pele e cabelos, buscando manter 
a beleza física de alguém. O presente KIT tem 
como propósito atuar complementarmente à saúde 
dérmica do paciente, através da ação das 



“vibrações eletromagnéticas” emitidas pelas 
CORES. Compõe-se de dezoito (18) FILTROS e 
com ele acompanha um GUIA DE ESTÉTICA, 
apresentando resumida descrição para cada 
PATOLOGIA e as SUGESTÕES DE 
TRATAMENTO CROMOTERÁPICO individual 
para cada uma delas. 

 


