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Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro Trabalho & Capital, 
p. 265

O caminho da sanidade 
é o da ação honesta e 
justa; para liquidar o 

ser humano, é só interromper 
a sua atividade — o que está 
acontecendo presentemente 
nos Estados Unidos. Quando 
falo de trabalho, estou inclu-
indo todo tipo de atividade, 
não só a de ganhar dinheiro 
especifi camente, como princi-
palmente a de desenvolver os 
próprios talentos, e em todos 
os setores.  

Estou dizendo que o 
homem está preso dentro de 
uma rede social patológica 
colossal, e por isso mesmo 
impedido de se desenvolver. 
Para conseguir tal libertação 

houve a Revolução Francesa, a  
Americana e a Soviética, assim 
como o movimento dos jovens 
de 1960 e 1970 — mesmo que 
tal aspiração não tenha sido 
clara nas duas últimas épocas. 
Temos de começar pela solução 
do problema fundamental, 
que está no campo do trabalho 
profi ssional, para que todos os 
outros sejam resolvidos.

O trabalho não constitui 
uma necessidade só para 
ganhar dinheiro, mas para 
que o indivíduo desenvolva 
sua inteligência e sentimentos, 
para adquirir qualidades 
e talentos; o trabalho é 
fundamental para que o ser 
humano tenha equilíbrio e 
felicidade. O próprio Criador 
é chamado por Aristóteles 
de Ato Puro, porque ele 
está em total atividade cada 
segundo — enquanto que 
os demônios estão parados 
e esquizofrênicos, sofrendo 
enorme angústia e depressão.

Quando vemos pessoas mar-
ginais perambulando pelas 
ruas das cidades, o primeiro 
pensamento que nos ocorre 

é que elas são assim 
porque sofrem de 
doença mental — e 
não que elas são en-
fermas justamente 
porque não querem 
agir corretamente. Ini-
cialmente é um sen-
timento ruim (ódio, 
inveja); depois é um 
pensamento errôneo 
de rejeitar a atividade, 
o bem, a verdade; depois é a 
patologia que chega, e o total 
desastre psicológico e social.

O que o ser humano mais 
procura é o que geralmente 
menos tem; estou falando 
do dinheiro — mas poderia 
também dizer o mesmo da 
felicidade, saúde e paz. O 
motivo disso é a ausência 
do fator dialético, que seria 
o gerador desses bens; no 
caso do dinheiro, a sua causa 
verdadeira seria o trabalho 
— não estou considerando a 
vida dos ladrões e das pessoas 
corrompidas; é pela ação que o 
indivíduo deve se enriquecer. 
Poder-se-ia  mesmo dizer: 
realize, faça tudo o que puder 

para o bem-estar do ser 
humano, que todo o restante 
virá automaticamente em sua 
vida.

Existem duas situações 
psicológicas: os indivíduos 
capazes, que sempre são 
escolhidos para trabalhar, 
e os problemáticos, que 
são deixados de lado. Isso 
acontece por força da própria 
exploração econômica, que 
coloca um grande contingente 
de pessoas fora do campo da 
atividade profi ssional; não há 
praticamente estímulo para 
todo aquele que se prepara 
para ingressar nesse setor — até 
agora foi mais o argumento de 
ameaça que sempre funcionou 

Escolhe: 
Trabalho (Correto) ou

Doença (Mental ou Física) 

O trabalho não constitui 
uma necessidade só 
para ganhar dinheiro, 

mas para que o indivíduo 
desenvolva sua inteligência 
e sentimentos, para adquirir 

qualidades e talentos.
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Muitos não conhecem os benefí-
cios de uma prótese parcial remo-
vível (PPR ou ‘’ponte com gram-
pos’’); e também não conhecem as 
complicações que podem ocorrer 
com um implante dentário. Para 
repor alguns dentes perdidos, a 
melhor opção é a prótese parcial 
(PPR) porque ela fornece estabili-
dade, segurança, conforto e estéti-
ca, além de manter os demais den-
tes praticamente intactos. Ela é a 
que mais conserva os dentes natu-
rais. Prótese Parcial ou Implante? 
O problema surge quando a próte-
se não é bem planejada e executa-
da. Foi o que aconteceu com M.S., 
50 anos, que usava uma prótese 
mal adaptada, o que a impossibi-
litava de falar bem e muito menos 
mastigar. Outro caso é o do J.S., 
marido de M.S., que estava com 

(possibilidade de passar fome, 
de viver à margem da vida); 
não há muita atração em 
permanecer 8 horas por dia, 
durante 30 ou 40 anos em 
uma sala fechada, para depois 
se aposentar com um salário 
irrisório. E o pior de tudo é 
que durante todo esse tempo, 
o indivíduo realiza uma ação 
repetitiva, mecânica, que em- 
bota totalmente seu cérebro.

O desenvolvimento atual da 
humanidade foi brecado pelo 
sistema econômico, quando 
desviou todo lucro para os 
bolsos dos capitalistas, e dos 
governos socializantes. De-
pois que uma ciência atinge o 
apogeu, é necessário que seus 

benefícios sejam estendidos a 
toda a  população; exemplifi -
cando: quando a indústria au-
tomobilística fi cou saturada na 
produção de veículos, os capi-
talistas a reduziram, para que 
os seus lucros não diminuís-
sem, e com isso prejudicaram 
todo o crescimento da civili-
zação.

Cada vez que ouço um políti-
co falando, um religioso, e 
principalmente o economista, 
não sei se eles acreditam que 
vivemos em uma sociedade 
correta, ou se estão fi ngindo 
o tempo todo, sabendo que 
participamos de uma situação 
social inteiramente anormal 
— que tem de ser modifi cada 

para que possamos fi nalmente 
nos desenvolver.

Os trabalhadores da Ásia são 
jovens, não descansam e exi-
gem uma partilha do que eles 
ajudaram a criar (U.S.News & 
World Report, 14 de setembro 
de 1987, pág.3).

Temos aqui um elemento 
novo, e o mais importante de 
todos, determinando o fi m 
do regime econômico de ex-
ploração; tal fenômeno não foi 
analisado devidamente, sendo 
o mais signifi cativo. Para sa-
bermos quem são os grandes 
ladrões da humanidade, basta 
organizar uma galeria de fotos 
dos indivíduos bilionários.

Quando o trabalho corre-
to for estabelecido em alguns 
países, todos os outros serão 
obrigados a segui-los, sob pena 
de se conservar em um atra-
so atordoante; acredito que a 
libertação de todos os povos 
começará com a libertação do 
primeiro. Uma primeira nação 
servirá de exemplo para todas 
as outras que a seguirem.

uma prótese meio solta. Insatisfei-
tos com as próteses que possuíam, 
tanto M.S. como J.S. pensaram em 
fazer implantes, mas foram desa-
conselhados por amigos porque o 
tratamento com implantes é muito 
invasivo. Com isso, M.S. e J.S. op-
taram por novas próteses que fi ca-
ram ótimas. A maioria dos clientes 
se adapta bem às próteses parciais. 
Somente aqueles que rejeitaram 
muito os próprios dentes é que vão 
rejeitar também os dentes artifi -
ciais.



A LINGUAGEM DO NOSSO CORPO
A Cura pela Consciência

Cláudia B. S. Pacheco,
Extrato do livro “A Cura pela
Consciência – Teomania e Estresse”

Nosso organismo fala tudo 
o que tentamos esconder. 

Muitas vezes, “pensamos” de 
uma forma irracional. Temos 
uma ideia sobre algo e, na 

realidade, sentimos o contrário. 
A inversão mostra-se através 
do nosso corpo, quando nos 
recusamos a conscientizá-la.

Uma paciente de 34 anos, 
solteira, que veio de fa-
mília pobre e pais muito 

doentes, após algum tempo de aná-
lise, conseguiu evoluir a ponto de 
reunir recursos para comprar seu 
próprio apartamento.  

No dia em que foi visitar sua 
nova moradia com o corretor, per-
cebeu que o negócio era-lhe acessí-
vel. Saiu exultante de alegria, mas, 
após algumas horas, teve uma forte 
diarreia. Ao analisar o fato, asso-
ciou o novo apartamento a desen-
volvimento, bem-estar e segurança. 
“Racionalmente” ela queria muito 
realizar, fi nalmente, seu sonho, 
mas, pelo processo de inversão, ela 
sentia pavor de tudo o que associou 
ao apartamento (progresso), reve-
lando uma fi el obediência à patolo-
gia (ao mal-estar, ao atraso, à inse-
gurança). Tendo percebido isso sua 
diarreia passou em seguida.

Associação de ideias

Outro paciente, o rapaz L. A., de 
17 anos, contou, numa sessão, que, 
depois de um mês de análise, não 
tinha mais aftas constantemente 
como antes, nem sonolência, pigar-
ro e caspas. Pedi que fi zesse asso-

ciações de idéias com esses sinto-
mas e ele respondeu o seguinte:

 • às caspas, ele associou sujeira;
  • às aftas, dor; 
 • à sonolência, preguiça; 
 • fi nalmente o pigarro (catarro), 
ele associou à chatice.

O doente não tem a 
percepção clara do que 

está fazendo e, quando se 
conscientiza da armadilha, 
que armou para si mesmo, 
consegue uma espantosa 

recuperação em pouco tempo.

Na realidade, o processo analí-
tico levou o jovem L.A. a conscien-
tizar todos esses aspectos em sua 
vida psicológica, o que ocasionou 
sua melhora. A sujeira das caspas 
— revelava a sujeira interior que 
não queria perder (seus maus pen-
samentos; intenções e atitudes). 
A dor era resultado de uma atitu-
de autodestrutiva, de ataque a si 
mesmo. A sonolência mostrava o 
quanto era preguiçoso e não queria 
admitir. Finalmente, confessou que 

retirava muito prazer em chatear e 
agredir os outros.

Outro caso interessante, foi o 
da cliente S. E., que se dizia sexu-
almente frígida em relação a seu 
marido. Inicialmente disse que 
gostaria muito de ter um bom en-
trosamento sexual. Com o tempo, 
foi admitindo que imaginava que 
seu marido retirava muito prazer 
da relação, e que ela sentia ódio. 
Após as relações  sexuais, sequer 
permitia que ele a tocasse, e evitava 
ao máximo qualquer aproximação 
dele, dizendo sentir dores etc. Na 
realidade a S. E. sentia muito inveja 
de qualquer satisfação que seu ma-
rido retirasse da vida, inclusive do 
sexo. Ela preferia privar-se de satis-
fação, mas se com isso conseguisse 
sabotar o prazer do seu marido, da-
va-se por satisfeita.

Aliás, isso é muito comum ocor-
rer em pessoas que estão sempre 
doentes — são invejosos que prefe-
rem se sacrifi car, mas tentar estra-
gar a vida de quem está a sua volta. 
E se notam que não estão conse-
guindo, sua inveja fi ca mais exacer-
bada, o que lhes desperta profundo 
ódio. Daí surgem afi rmações ran-
corosas como: “eu estou doente, 
sofrendo, e você nem se importa”, 
“enquanto eu estava presa a uma 
cama, doente e sofrendo, meu ma-
rido vivia saindo e se divertia com 
os amigos”. 

Invejosos preferem se 
sacrifi car para estragar a vida 

de quem está a sua volta.

A pessoa não nota que ela pró-
pria está se causando aquele ter-
rível sofrimento, privando-se da 
alegria e da vida, por causa de uma 
inveja muito forte. Culpa o marido 

e os fi lhos por não se submeterem 
a sua intenção de estragar a vida de 
todos.

O doente não tem a percepção 
clara do que está fazendo e, quando 
se conscientiza da armadilha, que 
armou para si mesmo, consegue 
uma espantosa recuperação em 
pouco tempo.
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APRENDER LÍNGUAS 
FAZENDO PSICOTERAPIA

Trilogy Institute

O revolucionário método Psicolinguístico de Norberto Keppe, aplicado no Trilogy 
Institute, benefi cia o aluno em todos os campos e não só no aprendizado de idiomas.

Vantagens da Metodologia Terapêutica

Espanhol Francês Italiano Alemão Sueco Finlandês Portuguese for 
foreigners e Redação

Inglês

Sofi e Bergqvist
Prof. Sueca do Trilogy Institute Veja a pesquisa 

integral no site 
trilogyinstitute.com.brRecentemente um dos 

meus alunos contou 
um fato  interessante. 

Ele foi convidado a ir a uma 
entrevista para preencher uma 
vaga de gerente de marketing 
numa empresa estrangeira. Ao 
chegar, viu que o entrevistador 
era o próprio diretor america-
no, que não falava português. 
Disse que de início entrou em 
pânico, mas logo se lembrou 
das aulas terapêuticas aqui no 
Trilogy Institute e se acalmou 
o sufi ciente para fazer a en-
trevista em inglês – e conse-
guiu a vaga. 

  Outro caso que ilustra nosso 
método terapêutico é o de uma 
senhora, nossa aluna, que no 
mês passado voltou chateada 

de uma viagem a Miami aonde 
fora visitar a fi lha. Contou 
que a fi lha ridicularizava seu 
“sotaque de brasileiro”. Mas 
seu genro, americano, elogia-
va bastante seu inglês, dizen-
do que estava progredindo 
notavelmente. Perguntei-lhe 
então por que dera tanta im-
portância para as críticas da 
fi lha e não para a avaliação 
do genro, que era americano. 
“Será que a senhora mesma 
não se critica muito?” – per-
guntei. Ela reconheceu que 
sim. 

Tolerância em ver os erros
Muitos alunos dizem que 

não arriscam falar inglês 
perto de amigos ou familiares, 
porque “vão prestar muita 
atenção aos erros”. Aqui no 
Trilogy Institute mostramos 
que essa crítica, que vemos 
nos outros, nós temos em 
relação aos erros alheios e, 
sobretudo, aos próprios. Este é 
um dos assuntos  que tratamos 
em  aula com o  Método 
Psicolinguístico Terapêutico, 
criado pelo psicanalista e 
pedagogo Norberto Keppe.

Aliás, conhecer o processo 
de identifi cação projetiva, 
quando vemos nosso problema 

no outro, é uma ferramenta 
fundamental na gestão de 
confl itos profi ssionais e 
pessoais.

Vontade Invertida 
Outro assunto abordado 

é a nossa vontade invertida 
inconsciente, pois, sem 
perceber bem, nem sempre 
queremos o que é bom para nós. 
“Pela natureza temos todos os 
dons e qualidades que jamais 
poderiamos imaginar, e pela 
vontade invertida vamos 
paulatinamente solapando o 
que herdamos”, explica Keppe 
no livro  Origem da Sanidade.  

O processo de aperfeiçoa-
mento do idioma segue o mes-
mo caminho do progresso 
individual, pois é só em um 
ambiente de conscientização 
e tolerância que podemos pro-
gredir e superar nossos blo-
queios, começando a usar as 

nossas capacidades inatas de 
aprender idiomas  e se benefi -
ciar em todos os níveis da vida.

“Existem dois comporta-
mentos fundamentais: o pri-
meiro denominado neurótico, 
quando a pessoa permanece 
aterrorizada em ver qualquer 
problema, chegando a se imo-
bilizar quase completamente, 
e o dos indivíduos interessados 
pelo próprio desenvolvimento 
e progresso – que não se con-
formam em serem brecados 
pelos seus erros, procurando 
afoitamente entendê-los, para 
superá-los.” (livro A Origem 
das Enfermidades, Norberto 
Keppe).

Essa é a essência de nosso 
método, que nossos profes-
sores, europeus, americanos 
e brasileiros com larga ex-
periência no exterior praticam 
há mais de 20 anos no Brasil.

“A escola me ajuda 
enormemente, não só em 

meu inglês, mas em minha 
carreira e em minha vida” 
(K.U., Depto de Eng.USP)


