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Integral), com 38 livros publicados.

Todas as pessoas de boa vonta-
de que sentem medo devido 
à situaçao econômica e social 

atual, precisam saber que estamos 
em uma fase de transição para um 
mundo melhor, e que elas não têm 
nada para temer, e sim para exultar 
— desde que ajam para que uma 
nova estrutura social justa seja 
criada. Até mesmo a palavra crise 
significa decisão e juízo; no senti-
do mais original significa purificar 
ou limpar, purgar (Kir, Kri = sâns-
crito). Estou mostrando que essa 
eterna dificuldade econômica que 
o mundo passa, constitui um sinal 
de advertência para que haja mu-
dança, como sendo a única maneira 
de haver o verdadeiro desenvolvi-
mento social. Aliás, só pode haver 
melhoria quando se pode trabalhar 
com os problemas que as crises 
mostram. Acredito que o ser huma-
no possa presentemente assumir 
consciência de como poderia me-
lhorar sua existência se aceitasse os 
elementos que exponho neste livro.

A humanidade deverá se pre-
parar para passar por grande 

mudança em todos os setores da 
existência, por causa do processo 
de conscientização que é irredutí-
vel; se não sou eu que trago uma 
realidade, outros trarão — porém, 
tudo o que é veraz neste trabalho 
de Trilogia, surte um efeito mui-
to poderoso em todas as mentes; 
é por esta razão que todos os que 
me leem, ou se tornam amigos ou 
inimigos, sendo difícil permane-
cer indiferentes a não ser que não 
compreendam, por causa da inve-
ja e de uma educação totalmente 
invertida (bajulação ao poderoso, 
e desprezo aos que trabalham).

Temos a forma da realidade 
em nosso interior, e não ela pro-
priamente, estou dizendo que 
toda verdade que conhecemos, 
adapta-se como se fosse uma luva 
em nossa vida psíquica — que foi 
criada para recebê-la. Por isso, 
toda vez que aceitamos uma men-
tira, violentamos nosso psiquis-
mo, adoedendo-o. Fomos prepa-
rados para usufruir do bem e não 
do mal. Estou dizendo que nossa 
estrutura é voltada para a reali-
dade, como a árvore que precisa 
da água e a flor que se abre para 
o sol; portanto, cada consciência 

que temos ficará definitivamen-
te em nosso interior, até que seja 
realizada. E como fomos cria-
dos para viver o bem, o mal tem 
uma fase transitória na História 
da Humanidade; o mal é diminu-
to e fraco perto do bem, tenden-
do a desaparecer por si mesmo.

Os seres humanos são iguais 
pela natureza, e totalmente dife-
rentes pela organização econômi-
co-social; nascem com a mesma 
semelhança física, mas passam a 
ter uma existência inteiramente 
diversa; o mundo foi criado para 
todos, mas somente alguns po-
dem usufruí-lo. E o motivo dis-
so tudo é determinado pelo tipo 
de civilização que vivem; porém, 
tudo o que é real acaba se incor-
porando na existência individual 
definitivamente. É evidente que a 
estrutura social atual não permite 
que o homem seja normal e se de-
senvolva — mas é só uma questão 
de tempo para ser desmascarada.

“Estamos diante de 
uma revolução — 
provavelmente, a maior 
de todas da Civilização 
humana — pois o que 
está acontecendo agora 
é a possibilidade de 
devolver o mundo para 
o povo, desde que ele é 
deste mundo, e não de 
outro planeta.” 

Norberto R.  Keppe* Extrato do 
livro Trabalho e Capital, pág. 314, 3ª edição.
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O bem, a verdade e o belo têm 
um poder ilimitado; o mal é limi-
tado, mas o bem não tem limites 
— daí, a enorme grandeza e mara-
vilha que existem em Deus, e a po-
breza e incapacidade que residem 
nos demônios. Posso afirmar que 
a libertação está no bem, porque 
podemos fazer tudo o que quiser-
mos com o que é bom — e estamos 
bitolados, diminuídos e mediocri-
zados com o mal. A alma dos negó-
cios é a honestidade, lembrando a 
famosa frase: o crime não compen-
sa. No bem, acabamos entrando 
no infinito por nos identificarmos 
com o Espírito de Deus, que pre-
dominará em toda a humanidade.

Só é possível realizar o bem 
através do bem, e inclusive reco-
nhecer o mal; não é possível che-
gar a qualquer bem através do 
mal, nem mesmo reconhecer o 
que é ruim. O ser humano resiste 
em realizar o bem, para não apa-
recer a consciência de seus er-
ros; estou dizendo que o trabalho 
correto, que ajuda a humanidade 
(e a si mesmo) geralmente não é 
aceito, porque esclarece todos os 
nossos enganos. É fazendo o bem 
que vemos nosso mal; é ajudando 

e amando o próximo, que percebe-
mos todas as nossas dificuldades. 
De maneira que estamos em uma 
situação sem saída: como realizar 
o bem, se não o estamos vivendo? 
E se nem mesmo consciência do 
mal poderemos ter nesta situação? 
É por esta causa que estamos orga-
nizando as empresas e residências 
trilógicas, que são uma forma mais 
sã de viver, e que apontarão os pro- 
blemas que existem no caminho.

Quando John Kennedy disse 
em seu discurso de posse como 
presidente, que o povo america-
no não deveria pensar o que a 
nação poderia fazer por ele, mas 
o que ele deveria realizar para 
os Estados Unidos, estava no-
tando que somente com a aboli-
ção do egoísmo individual é que 
conseguiria haver progresso. E 
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a única maneira de eliminar tal 
egocentrismo seria a de organi-
zar uma existência social normal, 
o tanto quanto fosse possível.

Só através de si mesmo, o ser 
humano poderá conhecer o mun-
do, e chegar ao máximo da sabe-
doria, isto é, através de sua vida 
psíquica — porque é o apogeu de 
toda a criação; e só o homem tem 
um mecanismo de contato com 
toda a criação e o Criador. Esta é 
a causa porque somos capazes de 
atingir tudo o que existe, e saber 
até alguns segredos de Deus — 
pois ele poderá transmitir aos fi-
lhos que o amam tudo o que quiser.

A felicidade é proveniente da li-
berdade; quando William of Ockam 
afirmou que a essência do ser hu-
mano era a vontade livre, não fez 
distinção de seu uso no bem; esta 
ideia causou grandes transtornos, 
porque o homem pensou que pode-
ria ser feliz também com o mal. É só 
uma questão de correção em tal ca-
minho, que retornaremos definitiva-
mente para o Paraíso Perdido, como 
falou Milton, o grande poeta inglês.

“O ser humano resiste 
em realizar o bem, 
para não aparecer a 
consciência de seus 
erros.” 

Odontologia Psicossomática TrilógicaGrande Hotel Trilogia - região sul de Minas Gerais

É muito importante que todos per- 
cebam a relação existente entre a 

nossa psique e os nossos hábitos, pois 
só assim aqueles que não cuidam bem 
dos dentes podem começar a cuidar. 
Perguntamos a 50 pessoas sobre o 
que os dentes representam e todas, 
sem exceção, associaram os dentes a 
algo bom, como: sanidade, vitalidade, 
beleza e força. Assim, “não cuidar dos 
dentes” significa não cuidar da nossa 
sanidade, da nossa vida, do que é útil 
para nós e do que é belo na nossa vida.

Além disso, a pessoa que não escova 
bem os dentes não quer “tratar” da sua 
“sujeira” interior – problemas, atitudes 
neuróticas que estão corroendo o que 
tem de perfeito em seu ser (por exemplo, 
os dentes). O mesmo ocorre no psíquico. 

Outra questão importante é a esco- 
lha do tratamento dentário, pois, de-
vido à inversão, tendemos a achar 
o artificial melhor que o natural. O 

Cuide de seus dentes naturaisFaça um Fim de Semana Terapêutico

Márcia Sgrinhelli 
CRO-SP 25.337 (11) 3814-2159 
(Av. Rebouças, 3887, atrás Shop. Eldorado)
Heloísa Coelho 
CRO-SP 27.357 (11) 4102-2171 
(Rua Augusta, 2676)

www.odontotrilogica.odo.br

Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho, 
Cirurgiãs-dentistas com orientação psicossomática

verdadeiro tratamento é aquele que 
procura conservar os dentes naturais 
o máximo possível, preservar até uma 
simples raiz (que poderá ser aprovei-
tada para o feitio de um “pivot” ou se 
isso não for possível a raiz pode ser 
útil para manter o osso (da mandíbula 
ou maxilar). Nossos dentes naturais 
são preciosíssimos, integrando nosso 
patrimônio físico.

O Grande Hotel Trilogia, localiza-
do em meio às belas montanhas 

do sul de Minas Gerais na região do 
Circuito das Águas, propõe, além dos 
serviços tradicionais de hotelaria, 
uma programação especial voltada 
para o bem-estar físico e psíquico de 
seus hóspedes. 

O hotel oferece uma programação 
completa para você passar um final 
de semana terapêutico: exercícios fí-
sicos energizantes, delicioso café da 
manhã caseiro e orgânico, palestras e 
workshops terapêuticos, arte-terapia, 
sauna, piscina e concertos de piano.

 Além dessa programação, o hotel 
oferece pacotes especiais para gru-
pos e também imersões em línguas 
(inglês, francês, etc.)

A metodologia aplicada nas ativida-
des terapêuticas do hotel segue a base 
científica da Trilogia Analítica, desen-
volvida pelo psicanalista, cientista e fi-
lósofo Norberto Keppe, que há mais de 
50 anos trabalha no desenvolvimento e 
aplicação desta ciência.

Grande Hotel Trilogia - Cambuquira - MG

Frente do GHT decorada com azulejos portugueses

Informações e reservas:
(11) 98449-7618 | (35) 3251-1422
www.grandehoteltrilogia.org.br
reservas@grandehoteltrilogia.org.br



Empreendedorismo Trilógico
A Terceira Via da Economia

Pós-Graduação em Formação e Gestão de Empresas Trilógicas

Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET 
e 186 da VIVO TV 

• Programa STOP a 
Destruição do Mundo
• Programa 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

HISTÓRICO E OBJETIVOS 
DO CURSO

O curso de Formação e Ges-
tão de Empresas Trilógicas onde o 
ganho é pela produção, nasceu da 
necessidade emergente dos indiví-
duos gerirem o seu próprio traba-
lho, bem como os seus lucros, dada 
a grave crise de congelamento eco-
nômico-social que as nações en-
frentam atualmente, quando o mo-
delo marxista entrou em colapso e 
o capitalismo começa a enfrentar 
dificuldades insuperáveis. Este 
novo modelo «revolucionário» 
de economia e de empresas, sem 
nenhuma filiação partidária ou 
ideológica, é resultado de intensa 
pesquisa e experimentação cien-
tífica e já está sendo colocado em 
prática em diversos países da Eu-
ropa, nos Estados Unidos e Brasil, 
com resultados surpreendentes.

FILOSOFIA DA EMPRESA 
TRILÓGICA

A Empresa Trilógica, baseia-se 
na filosofia e modelo científico do 
psicanalista, filósofo e sociólogo 
Norberto Keppe, criador da Psica-
nálise Integral ou Trilogia Analítica 
(que unifica a ciência, a filosofia e a 
teologia), autor de 39 livros sobre 
o assunto, e tem por princípios:

• Todo indivíduo e somen-
te ele tem o direito de ser o dono 
dos lucros que advêm do seu tra-
balho — e não o estado (marxis-
mo) ou seu patrão (capitalismo).

• Unicamente aquele que 
trabalha e produz para a comuni-
dade tem equilíbrio e condições de 
orientar a sua vida e a da socieda-
de, pois todo o que ganha sem pro-
duzir, torna-se automaticamente 
alienado da realidade, seja ele ca-
pitalista, burocrata ou empregado.

• A economia deve basear-
se na produção de bens de neces-
sidade e de qualidade e não na 
produção de bens desnecessários 
e nocivos para a sobrevivência do 
planeta pois estas visam somen-
te à especulação e ganância dos 
grupos de poderio econômico.

• A remuneração do indiví-
duo deve ser somente pela sua pro-
dução e função, com a divisão dos 
lucros entre todos que trabalham, e 
não por um salário fixo que alimen-
ta a improdutividade e estagnação.

APLICAÇÃO DA PSICO-
SÓCIO-PATOLOGIA 
INTEGRAL NA ÁREA DE 
ECONOMIA E EMPRESAS

O Curso de Formação e Gestão de 
Empresas Trilógicas é fruto de mais 
de 30 anos de pesquisas realizadas 
por cientistas, economistas, admi-
nistradores de empresas e sociólo-
gos na Europa, Escandinávia, EUA e 
Brasil sob a direção teórica e prática 
de Norberto Keppe. A grande novi-
dade desse novo modelo econômico 
e empresarial trilógico é que nele são 
aplicadas às descobertas da Psico-
Sócio-Patologia Integral para a cor-
reção de muitos problemas até en-
tão insolúveis no campo do trabalho. 

suas capacidades intelec-
tuais, criativas e profissio-
nais, dando a ele grande 
vantagem em relação aos 
outros que não dispõem 
desses conhecimentos.

ALGUNS 
RESULTADOS 
VERIFICADOS COM 
A APLICAÇÃO DESSA 
NOVA FILOSOFIA 
ECONÓMICA

• Aumento sensí-
vel da motivação para o 

trabalho e da produtividade com 
qualidade, com consequente au-
mento dos lucros da empresa e 
dos que nela trabalham, gerando 
mais riqueza para a comunidade.

• Participação integral na 
tomada de decisões e da res-
ponsabilidade quanto aos obje-
tivos e crescimento da empresa 
e da sociedade como um todo.

• Diminuição drástica dos ní-
veis de perdas, desperdício, aciden-
tes, estresse e faltas no trabalho.

• Fim da luta entre patrões e 
empregados e de dependência dos 
últimos em relação aos empregos. 
Todo o indivíduo pode e deve gerar 
o seu emprego e com isso acabará 
por gerar trabalho para os demais.

• O aquecimento econômico 
das Empresas Trilogicas levará ao en-
riquecimento da economia como um 
todo gerando maiores oportunida-
des de trabalho, maior especializa-
ção e desenvolvimento da sociedade.

SOBRE A ECONOMIA 
TRILÓGICA

• A Economia Trilógica visa 
à livre iniciativa, desde que res-
peite os critérios éticos de neces-
sidade e qualidade dos produtos.

• Defende também a pro-
priedade privada dos bens no 
que se refere aos lucros obti-
dos através do trabalho e corta 
pela raiz a exploração do homem 
pelo homem, colocando sempre 
o ser humano acima do capital.

• O trabalho só é válido se 
é voltado para o desenvolvimento 
do ser humano em particular e da 
sociedade como um todo — sem-
pre colocando o dinheiro a serviço 
da dimensão humana e espiritual 

Curso Introdutório:
1 mês de duração
Curso de Pós-Graduação 
(Lato Sensu ou Livre):
2 anos de duração

Informações:
(11) 3032-4105
cursos@keppepacheco.com
www.keppepacheco.com

Horários:
Todos os dias às 6h, Segundas às 12h, 
Quartas às 9h e Quintas às 20h

e não com a finalidade única de 
acúmulo de riquezas materiais, 
poder e dominação. Caso o traba-
lho sirva para a corrupção, tornará 
doentes os indivíduos e a socieda-
de, além de acabar ocasionando o 
adoecimento e a morte também 
das economias (casos marxis-
mo e capitalismo agonizante).

Local do curso: Casa da STOP, 
Av. Rebouças 3115, 

Serão amplamente tratados 
assuntos como: o domínio da razão 
sobre a emoção, a importância da 
ética e do uso correto da vontade, a 
corrupção em vários níveis (desde 
o psicológico ao social), o desejo 
de poder, a liderança democrática, 
a importância do conhecimento 
dos erros individuais e sociais para 
o sucesso de qualquer empreendi-
mento. Muitos outros conceitos so-
bre o funcionamento da psicologia 
humana e social serão abordados 
para que cada empresário trilógi-
co possa desenvolver ao máximo 
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Estude uma Língua 
Fazendo Terapia

www.trilogyinstitute.com.br
moema@trilogyinstitute.com.br

José Ortiz Camargo Neto, jornalista e 
professor de Redação e Portuguese for 
Foreigners do Trilogy Institute

“Tive um crescimento 
na forma de pensar e de 
falar em inglês além do 
esperado.”

Marcos Ludwig, 
engenheiro

Janaína Furlani, 
publicitária

“O método é muito 
diferente, é gostoso de 
aprender falando de 
artes, filosofia e sobre os 
nossos sentimentos. Você 
aprende a viver!”

Imagine o leitor que vai a uma 
escola aprender uma língua e, 
com o estudo de textos terapêu-

ticos no idioma escolhido, faz, ao 
mesmo tempo, uma forma de psi-
coterapia. Pouco a pouco, nota que 
fica mais calmo, mais alegre, come-
ça a melhorar no trabalho, estudo, 
relacionamentos e até na saúde em 
geral. Será isto possível?

“A finalidade de nosso método 
não é apenas o ensino, mas propi-
ciar uma terapia”, disse Norber-
to Keppe, o criador da ciência da 
Psico-Sócio-Patologia e do Método 
Terapêutico Trilógico, utilizado há 
20 anos com muito sucesso em São 
Paulo, no Trilogy Institute.

“A finalidade do método é para 
a pessoa aprender não só mais rápi-
do e melhor, mas também adquirir 
mais equilíbrio, porque mostra um 
estudo sintético de todos os univer-
sais certos”, explicou Keppe. 

“É um método para evitar mui-
tas doenças que a pessoa tem por 
entrar nessa tensão muito grande 
com conhecimentos parciais e até 
errados, ou melhor, em sua maior 
parte errados”, disse ele. “Quando 
a pessoa vai estudar no Trilogy, já 
o intuito da escola, sua estrutura, 
leva o aluno a uma visão univer-
sal, que é a mais adequada, e aí ele 
melhora, mesmo que não tenha in-
tenção de fazer terapia. Por isso a 
gente chama de escola terapêutica.”

De acordo com Cláudia Ber-
nhardt S. Pacheco, assistente de 
Norberto Keppe, os cursos terapêu-
ticos, baseados na ciência da Psico-
Sócio-Patologia, têm sido aplicados 
no Trilogy – e são utilizados com 
muito êxito em escolas infantis até 
o ensino médio, além dos cursos de 

para lidar com seus problemas e 
dificuldades, seu corpo relaxa e 
ela melhora o sistema imune; li-

Ensino terapêutico de idiomas

Unidade Moema do Trilogy Institute

pós-graduação do Instituto Keppe & 
Pacheco.

A razão para esses bons resul-
tados é simples: quando a pessoa 
se acalma e fica mais tolerante 

vrando-se de doenças causadas 
pelo nervosismo (estresse). Os 
conceitos da medicina psicosso-
mática de Norberto Keppe são 
muito usados para os estudantes 
perceberem isso, conseguindo um 
desenvolvimento impossível de 
alcançar com métodos tradicio-
nais de ensino, voltados exclusi-
vamente para o intelecto.

Este livro de Norberto Keppe, considerado 
terapêutico em virtude de curas constatadas 
apenas com a sua leitura, é uma das obras 

usadas no Trilogy Institute.


