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Cada ato do homem 
precisa ser controlado, 
para que não predomine 
a corrupção. 
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*Norberto Keppe é psicanalista, fi lósofo e 
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presidente da SITA - Sociedade Internacional de 
Trilogia Analítica (Psicanálise Integral), com 40 
livros publicados.

...continua na página 2

A Fonte de Todas as Perturbações  
está na Corrupção

Norberto R. Keppe*,
Extrato do livro A Libertação 
pelo Conhecimento – A Idade 
da Razão, pág. 18 - 2ª Edição

A NOVA ERA DO
BRASIL

stopacorrupcao.stop.org.br

PARTICIPE DA CAMPANHA:

L embro-me de que há trin-
ta anos comecei a escre-
ver um livro sobre me-

dicina psicossomática, dentro 
do qual coloquei a histeria como 
fonte de todas as perturbações 
psíquicas. Não será difícil ao lei-
tor, acostumado à literatura psi-
canalítica, verifi car claramente 
uma inspiração freudiana — e 
também notar como Freud sua-
vizou sobremaneira a etiologia 
das doenças humanas.

Só depois de trinta anos é que 
acredito realmente ter chegado à 
origem primeira de todos os ma-
les psicológicos e sociais, ou seja, 
a corrupção (interna) tanto na 
conduta como nos pensamentos 
e, principalmente, nas emoções. 
A maior parte dos seres huma-
nos sente enorme prazer em 
corromper e estragar tudo; não 

são raros os indivíduos que pen-
sam em jogar tinta nos quadros 
famosos, quebrar monumentos 
bonitos e arrebentar o mundo. 
Por esse motivo, o suicida acre-
dita que está atacando a todos 
com o seu gesto — para não di-
zer do paranoico que agride di-
retamente. Essa é a causa fun-
damental de todas as doenças 
físicas, psíquicas e sociais.

Por que o ser humano corrom-
pe? Essa pergunta foi feita a um 
grupo de clientes em psicotera-
pia, e nenhum deles foi capaz de 
responder.

Em análise individual, o ado-
lescente L. M. falou que não es-
tuda porque quer jogar futebol, 
que lhe causa mais prazer.

— Se você não estuda, o que 
lhe acontece? perguntei. — Es-
trago minha inteligência.

— Então, o motivo principal 
de seu desprezo ao estudo é jus-
tamente o de corromper sua in-
teligência; não algo consciente, 
mas uma escolha que você faz 
sem notar (inconscientemente), 
eu lhe respondi.

Estou tentando trazer esse co-
nhecimento para a humanidade: 

1) que ela age em sua maior 
parte pelos sentimentos ruins, 
escondidos no inconsciente; 

2) tal conduta nada tem a ver 
com a razão — que pouca in-
fl uência exerce na vida da huma-
nidade; 

3) a corrupção é o elemento 
mais almejado porque é o que 
dá vazão à totalidade dos maus 
sentimentos que desejam se ma-
nifestar. Se não fosse assim, a 
sociedade não precisaria de leis 
para obrigar os seres humanos 
a agirem bem; não haveria nem 

exército ou polícia, desde que to-
dos seriam leais à verdade.

A quase totalidade do tempo hu-
mano é consumido para “obrigar” 
o próximo e a nós mesmos a não 
causar demasiada deterioração. 
Cada ato do homem precisa ser 
controlado, para que não predo-
mine a corrupção. Mas o mais 
interessante é que nem sempre 
tal atitude visa a colher bene-
fícios — até parece que a maior 
parte é realizada visando ao pró-
prio malefício!

A corrupção é antes de tudo 
mais danosa para o corruptor do 
que para qualquer outra pessoa 
— a não ser que ele tenha poder 
social; nesse caso, tudo muda de 
fi gura, e um só indivíduo assim 
poderá incendiar o mundo. Te-
mos de diminuir os poderes que 
existem!

a corrupÇÃo

A DESTRUIÇÃO
DO MUNDO Jornal

Pós-Graduação (Lato Sensu ou Livre)
PSICO-SÓCIO-PATOLOGIA
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Artigo de Capa (cont.): A Fonte de Todas as Perturbações  está na Corrupção

E que, com o Latim, você pode se expressar melhor em português, ampliar seus conhecimentos 
em muitas áreas e aprender facilmente novas línguas como o francês, espanhol, italiano?
Curso exclusivo de Latim com textos terapêuticos trilógicos, unindo o aprendizado do idioma 
com a conscientização!

Informações e inscrições: 11  3032 4105 | cursos@keppepacheco.com | keppepacheco.com

Você sabia que o Latim voltou a ser valorizado e aprendido hoje em dia?

O ser humano está profun-
damente corrompido, seja pela 
própria natureza ou, principal-
mente, por sua vontade — ele age 
sempre de acordo com as vanta-
gens imediatistas, e que não são 
honestas. Essa corrupção existe 
na base de toda conduta psicos-
social, motivo pelo qual a huma-

nidade chegou a um ponto quase 
sem retorno para uma verdadei-
ra cultura e civilização.

O núcleo da problemática hu-
mana é a corrupção, que se tor-
nou a base de todo o seu com-
portamento. Posso afi rmar que o 
indivíduo louco é o “ignorante”, 
devido à luta que empreende 

contra o conhecimento; é fun-
damental notar que a palavra 
ignorância aqui não é sinônimo 
de escolaridade e que pouco diz 
quanto à verdadeira sabedoria, 
e geralmente até prejudica, ao 
bitolar a mente humana dentro 
de padrões parciais ou falsos da 
existê ncia. 

Aulas com o professor Aurélio Lima Correia, Mestre e Bacharel em Letras Clássicas e Cristãs 
pelo Pontifi cium Institutum Altioris Latinitatis da Università Pontifi cia Salesiana (Roma – Itália)

CURSO DE LATIM
COM TRILOGIA ANALÍTICA

Descubra a história 
Secreta do Brasil na rota dos 
Templários, pelas mais belas 

cidades de Portugal, até 
Santiago de Compostela!

Próxima Viagem

Reservas: 
11 3032 4105 

persio@clariontour.com

Portugal 
Templario´

02 a 16 de Setembro de 2017

“O Verdadeiro Conhecimento 
Só Acontece Se o Indivíduo 
Tiver uma Conduta Ética”

 Norberto Keppe

Adquira já o seu exemplar!

www.livrariaproton.com.br
contato@livrariaproton.com.br                 

11 3032 4105 | 11 3032 3616

Como Educar Crianças
Através de Histórias Infantis

Uma introdução ao Método Keppeano 
de Interiorização como ferramenta para a 

Educação Infantil.

11 3032 4105 
cursos@keppepacheco.com

Duração: 5 meses

NOVAS TURMAS! 

Curso Livre: Empreendedorismo Trilógico

Inicie seu próprio empreendimento, 
com base ética e no sistema de Coworking!
Este curso fornece as bases fi losófi cas, científi cas 
e éticas de um empreendimento produtivo, nos 
moldes da Trilogia Analítica, ciência criada por 

Norberto Keppe.

Duração:

6 semanas!

Realize o 

seu ideal!

11 3032 4105 
cursos@keppepacheco.com NOVAS TURMAS! 

NOVAS TURMAS! 



As Mulheres 
e o Poder
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Cláudia B. S. Pacheco*,
Extrato do livro A Libertação dos 
Povos – A Patologia do Poder, pág. 232

Cláudia B. S. Pacheco é psicanalista, 
cientista social e escritora, vice-
presidente  da SITA, presidente e 
fundadora da Associação STOP a 
Destruição do Mundo.

O problema é que a 
maneira de pensar das 
mulheres é idêntica à 

dos homens — querem 
dinheiro, prestígio e 

poder. 

Atendimento 
Psicanalítico

Mesmo após muitas lu-
tas e reivindicações, a 
maioria das mulheres 

ainda atua nos bastidores da so-
ciedade. Não pretendo fazer uma 
análise de todas as barbaridades 
cometidas contra as mulheres 
na história. Já existem mui-
tos trabalhos que informaram 
bem sobre esposas espancadas 
e mortas; a discriminação nos 
empregos; as injustiças quanto a 
salários e muito mais.

Minha fi nalidade é alertar para 
um problema mais sério: como 
as mulheres vêm contribuindo 
para fortalecer o sistema de po-
der. 51% da população do plane-
ta é de mulheres. Se as injustiças 
permanecem em tal grau entre 
os seres humanos, concluímos 
que nós, mulheres, não temos 
feito um bom trabalho para tra-
zer paz, saúde e progresso para 
o mundo.

As mulheres estão lado a lado 
com os homens. Somos nós que 

convivemos intimamente com 
eles, que os educamos de crian-
ças até a juventude, que lhes for-
necemos os principais valores da 
existência. Como mães, babás, 
ou mesmo como professoras 
nas escolas temos, sem o saber, 
contribuído para a preservação 
desse esquema invertido de exis-
tência.

Com nosso exemplo e palavras, 
ensinamos as crianças a servi-
rem e temerem aos poderosos. 
Não raro são as mães que incu-
tem nos fi lhos o desejo de fama, 
poder e prestígio. A mulher não 
é diferente do homem. Psiqui-
camente somos até semelhantes 
demais no desejo pelo poder. 

Os meios de que a mulher dis-
põe para competir socialmente 
são diferentes dos do homem — 
não tem a mesma força física — 
mas possui outros, dos quais se 
utiliza ao máximo, e que são por 
vezes altamente efi cazes: a chan-
tagem afetiva, a dependência 
sexual, a “aparente” fragilidade 

etc. Como não conseguiu tomar 
o poder para si, a mulher tenta 
se juntar aos poderosos para, 
através de um pacto diabólico, 
tirar o proveito que puder dentro 
dessa exploração.

Sim, é vergonhoso. Mas muito 
poucas mulheres tentaram mo-
difi car o status quo dominante. 
Teríamos conseguido, se tivésse-
mos nos empenhado neste senti-
do. O problema é que a maneira 
de pensar das mulheres é idên-
tica à dos homens — querem di-
nheiro, prestígio e poder. 

Nós, mulheres, fomos nossas 
maiores inimigas pois despre-
zamos nosso poder verdadeiro 
que é o amor, a dedicação, a in-
tuição, a paciência, a sensibili-
dade. Temos maior resistência 
às doenças físicas e à dor e não 
valorizamos isso. Temos enorme 
infl uência sobre as crianças, os 
homens de amanhã! Poderemos, 
se nos conscientizarmos disso, 
forçar a mudança deste mundo 
infernal para aquele que gosta-
ríamos de viver. Para tal, neces-
sitaremos de uma visão sincera 
da nossa psicopatologia, a fi m 
de nos fortalecermos interna-
mente.

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:

AS MULHERES NO DIVÃ
UMA ANÁLISE DA PSICOPATOLOGIA FEMININA

STOP FORUM AS MULHERES NO DIVÃ
UMA ANÁLISE DA PSICOPATOLOGIA FEMININA

11 3032 4105  |  forum@stop.org.br
forum.stop.org.br

APOIO:

de AGOSTO DE 20175 e 6 

Ciclo de Palestras no sábado: 
Sede do Instituto Keppe & Pacheco - Av. Rebouças, 3115 - SP

Palestra Especial “O Belo e a Mulher no Novo Mundo”, domingo no Theatro Municipal 
de São Paulo com Cláudia Bernhardt de S. Pacheco, autora do livro ‘As Mulheres no 
Divã’, e a participação de Cleber Papa, Diretor Artístico do Theatro Municipal.

AS MULHERES NO DIVÃ

APOIO:

O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli
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Matrículas Abertas para Novas Turmas!   
Curso Teórico e Prático  |  Duração: 360 horas
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• STOP a Destruição do Mundo

• O Homem Universal

Faça Terapia pela TV

10 Programas 
diferentes toda semana

STOP TV

Centenas de Programas 
Terapêuticos de TV 

e Rádio Online

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

Quartas às 9h
Quintas às 20h

95,7 FM
Terças às 16h

Portal STOP: 
www.stop.org.br

MEC

Psico-Sócio-Patologia
Gestão de Confl itos

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

psíquica e física” 
M.A., arquiteta

A quem se destina
Indivíduos éticos interessados pela 

reconciliação, recuperação e progres-
so do ser humano e da humanida-
de. 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 as situações a partir da 
inversão psicossocial (ainda in-
consciente), 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 instrumentos 
para que o pós-graduando se tor-
ne um sócioterapeuta, atingindo 

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.

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. 
Através da aplicação da Nova Física 
Trilógica, pode-se aumentar a vi-

Pós-Graduação 
Lato Sensu ou Livre

bração energética pessoal, social e 
espiritual.

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

• Gestão de Conflitos
Psico-Sócio-Patologia 

•  Como Educar Crianças Através 
   de Histórias Infantis
•  Empreendedorismo Trilógico
•  Introdução à Nova Física
•  Oficina Terapêutica “A Cura pela 
   Consciência”
•  Inglês com Música
•  Redação Literária 
   e Geral
•  Latim com Trilogia Analítica

•  Canto  Coral
•  Violão 
•  Mosaico
•  Piano eTeclado
•  Pintura em 
    Aquarela

Cursos Trilógicos Terapêuticos

Pós-Graduação

Cursos Online

Cursos Livres Cursos de Artes

Também oferecemos cursos na modalidade In Company!

MATRÍCULAS ABERTAS!

MEC

11 3032 4105 | Av. Rebouças, 3115 | www.keppepacheco.com | cursos@keppepacheco.com

(Reconhecido pelo MEC)

1 9 7 0

CIÊ N C I A  e T E C N O L O GIA

Cursos para a Maturidade, de segunda a 
sexta, nos períodos da manhã e tarde. 
Consulte-nos!

INTERNET

RÁDIO MUNDIAL

Emissora 
TV Aberta SP
Canal 9 da NET 

e 186 da VIVO TV 

INSTITUTO KEPPE & PACHECO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA


