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Todas as pessoas de boa 
vontade que sentem 
medo devido à situação 

econômica e social atual, preci-
sam 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 cri-
se signifi ca decisão e juízo; no 
sentido mais original signifi ca 
purifi car ou limpar, purgar (Kir, 
Kri = sânscrito). Estou mostran-

do que essa eterna difi culdade 
econômica que o mundo passa, 
constitui um sinal de advertência 
para que haja mudança, como 
sendo a única maneira de haver 
o verdadeiro desenvolvimento 
social. Aliás, só pode haver me-
lhoria quando se pode trabalhar 
com os problemas que as crises 
mostram. Acredito que o ser hu-
mano possa presentemente assu-
mir consciência de como poderia 
melhorar sua existência se acei-
tasse os elementos que exponho 
neste livro. 

A humanidade deverá se 
preparar para passar por grande 
mudança em todos os setores da 
existência, por causa do proces-
so de conscientização que é irre-
dutível; se não sou eu que trago 
uma realidade, outros trarão – 
porém, tudo o que é veraz nes-
te trabalho de trilogia, surte um 
efeito muito poderoso em todas 
as mentes; é por esta razão que 
todos os que me leem, ou se tor-
nam amigos ou inimigos, sendo 
difícil permanecer indiferentes a 
não ser que não compreendam, 
por causa da inveja e de uma 

educação totalmente invertida 
(bajulação ao poderoso, e des-
prezo 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 mentira, violentamos nosso 
psiquismo, adoecendo-o. Fomos 
preparados para usufruir do bem 
e não do mal. Estou dizendo que 
nossa estrutura é voltada para 
a realidade, como a árvore que 
precisa da água e a fl or que se 

abre para o sol; portanto, cada 
consciência que temos fi cará de-
fi nitivamente em nosso interior, 
até que seja realizada.  

E como fomos criados para 
viver o bem, o mal tem uma fase 
transitória na História da Huma-
nidade; o mal é diminuto e fraco 
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perto do bem, tendendo a desa-
parecer por si mesmo.

Os seres humanos são iguais 
pela natureza, e totalmente di-
ferentes pela organização eco-
nômico-social; nascem com a 
mesma semelhança física, mas 
passam a ter uma existência in-
teiramente diversa; o mundo foi 
criado para todos, mas somente 
alguns podem usufruí-lo. E o 
motivo disso tudo é determina-
do pelo tipo de civilização que 
vivem; porém, tudo o que é real 
acaba se incorporando na exis-
tência individual defi nitivamen-
te. É evidente que a estrutura 
social atual não permite que o 
homem seja normal e se desen-
volva – mas é só uma questão 
de tempo para ser desmascara-
da.

O bem, a verdade e o belo 
têm um poder ilimitado; o mal 
é limitado, mas o bem não tem 
limites – daí, a enorme grandeza 
e maravilha que existe em Deus, 
e a pobreza e incapacidade que 
residem nos demônios.

“Fomos preparados 
para usufruir do bem e 

não do mal.”

Edição Especial do Instituto Keppe & Pacheco

www.stop.org.br

Ao analisar este livro, 
o  Centro Nacional de 
Pesquisa Científi ca da 
França considerou seu 
autor “o heterodoxo 
contemporâneo mais 
original, sem dúvida.”
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Posso afi rmar que a liberta-
ção está no bem, porque pode-
mos fazer tudo o que quisermos 
com o que é bom – e estamos 
bitolados, diminuídos e medio-
crizados com o mal. A alma dos 
negócios é a honestidade, lem-
brando a famosa frase: o crime 
não compensa. No bem, acaba-
mos entrando no infi nito por nos 
identifi carmos com o Espírito de 
Deus, que predominará em toda 
a humanidade.

Só é possível realizar o bem 
através do bem, e inclusive re-
conhecer o mal; não é possível 
chegar a qualquer bem através 
do mal, nem mesmo reconhe-
cer o que é ruim. O ser humano 
resiste em realizar o bem, para 

Brasil em Crise: Mudança para Melhor (cont.)
tuação? É por esta causa que es-
tamos organizando as empresas 
e residências trilógicas, que são 
uma forma mais sã de viver, e 
que apontarão os problemas que 
existem no caminho.

Só através de si mesmo, o 
ser humano poderá conhecer 
o mundo, e chegar ao máximo 
da sabedoria, 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 po-
derá transmitir aos fi lhos que o 
amam tudo o que quiser.

não aparecer a consciência de 
seus erros; estou dizendo que 
o trabalho correto, que ajuda a 
humanidade (e a si mesmo) ge-
ralmente não é aceito, porque 
esclarece todos os nossos enga-

nos. É fazendo o bem que vemos 
nosso mal; é ajudando e amando 
o próximo, que percebemos to-
das as nossas difi culdades. De 
maneira que estamos em uma si-
tuação sem saída: como realizar 
o bem, se não o estamos viven-
do? E nem mesmo consciência 
do mal poderemos ter nesta si-

A felicidade é proveniente 
da liberdade; quando William 
of Ockam afi rmou que a essên-
cia do ser humano era a vontade 
livre, não fez distinção de seu 
uso no bem; esta ideia causou 
grandes transtornos, porque o 
homem pensou que poderia ser 
feliz também com o mal. É só 
uma questão de correção em 
tal caminho, que retornaremos 
defi nitivamente para o Paraíso 
Perdido, como falou Milton, o 
grande poeta inglês.
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• A Desinversão do Ser 
Humano e da Sociedade

• Formação de Sócio-
-Terapeutas Trilógicos

• Conscientização da 
Psico-Sócio-Patologia

• Espiritualidade e Espiri-
topatologia

• Estudo das Enfermi-
dades Psicossomáticas 

(Medicina da Alma)

• Ofi cinas de Psico-Sócio-
-Terapia (Treinamentos)

• Gerência de Confl itos e 
Competência Emocional

• Projetos Psico-Sócio-
-Ecológicos: a Ação Boa, 
Bela e Verdadeira

• Psicanálise da Civiliza-
ção

Só é possível realizar 
o bem através do 

bem.

Leitura Terapêutica

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
(Lato Sensu ou Livre)

Estão abertas as inscrições 
para o Curso de Pós-
Graduação em Gestão de 

Confl itos, do Instituto Keppe e 
Pacheco. Profundamente terapêu-
tico, o curso trata da resolução de 
problemas individuais e sociais a 
partir de suas causas primárias. Prin-
cipalmente a inversão psicossocial 
(ainda inconsciente), que prejudica 
o ser humano em todos os sentidos: 
psíquico, orgânico e social. Con-
scientizada, permite  a cada um ter 
uma vida mais saudável e produtiva 
e se relacionar de forma equilibrada 
e construtiva.  O curso se baseia na 
ciência da Psico-Sócio-Patologia 
desenvolvida pelos psicanalistas  
Norberto R. Keppe e Cláudia B. S. 
Pacheco.

O curso analisa as virtudes (sa-
nidade) e os males interiores (psico-
patologia), que projetados causam 
a maioria dos confl itos sociais (so-
ciopatologia). Fornece instrumentos 
para que o pós-graduando, depen 
dendo de seu esforço e dedicação,  
se torne um socioterapeuta, atingin-
do seu potencial máximo de saúde, 
realização e qualidade de vida. 

A ressonância energética que se 
estabelece com a Verdade, Beleza 

e Bondade no ambiente de sala 
de aula, através do estudo de tex-
tos trilógicos, das ofi cinas, e das 
sessões de conscientização indi-
vidual e em grupo, permite a todos 
adquirirem mais saúde, equilíbrio, 
progresso e melhores relaciona-
mentos. Através da aplicação da 
Nova Física Trilógica pode-se au-
mentar a vibração energética pes-
soal, social e espiritual.

A todos os indivíduos éticos in-
teressados na reconciliação, recu-
peração e progresso do ser humano 
e da humanidade. Especialmente 
gestores de pessoas e grupos, edu-
cadores e psicopedagogos, dire-
tores de escolas, profi ssionais de 
saúde, pessoas  que se dedicam a 
aconselhamento pastoral, gerentes 
de RH, líderes de projetos e ges-
tores empresariais. Ideal para os 
que buscam o autoconhecimento e 
a cura de doenças psicossomáticas.

Psicanálise da Civiliza-

Também oferecemos cursos sobre Gestão de Confl itos nas Empresas, na modalidade In Company!

Gestão de Confl itos Psico-Sócio
Patologia

Conteúdo Programático

www.keppepacheco.com  |  cursos@keppepacheco.com
Informações:  11 3032 4105 | 2892 1624

Novas Turmas a partir de fevereiro/2017  |  Duração: 360 horas 

A quem se destina
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Keppe introduz no campo da 
psicoterapia um conceito 
inovador: nossas doenças 

vêm de atitudes que adotamos 
diante da vida, e não têm “exis-
tência” em si mesmas. No mo-
mento em que mudo de atitude e 
passo a adotar uma postura mais 
saudável, imediatamente volto ao 
equilíbrio.

Pela natureza a estrutura es-
sencial do ser humano tem um 
grande poder autogenerativo. Te-
mos um sistema de defesa muito 
complexo, ao qual damos o nome 
de imunológico e que tem a ca-
pacidade de autorregular o fun-
cionamento do nosso organismo. 
Psiquicamente ocorre o mesmo. 
Conscientizada e corrigida a ati-
tude errada, voltamos ao equilí-
brio natural.

Ninguém pode ser “rotulado” de 
doente — neurótico ou psicótico 
— de maneira defi nitiva, pois o 
que existem são estados patológi-
cos que poderão se estender por 
maior ou menor tempo na vida de 
um indivíduo.

De outro lado, não existem pes-
soas chamadas “normais”.  Cada 
um tem muito de neurótico e 
mesmo de atitudes psicóticas no 
decorrer de suas vidas.  O indi-
víduo equilibrado é o que aceita 
trabalhar com seus problemas e 
os dos demais — aquele que não 
censura a consciência da psicopa-
tologia e da patologia social.

referência.
Sim, toda a maravilha e harmo-
nia do Universo está presente em 
nosso universo interno e, se não 
usufruímos disto, devemos à nos-
sa psicopatologia ou seja, nossas 
atitudes invertidas de inveja, rai-
va, medo, pessimismo, arrogân-
cia, e tantas outras.

A vontade como chave da cura
O gerenciamento do estresse e o 
trabalho para nosso crescimento 
se deslocam do mundo exterior, 
para o “nosso” mundo.

Não se trata de buscar a saída 
através  de mudanças externas 
mas a  liberação do nosso  mal-
estar em  relação com a nossa 
postura  diante  da vida,  dos pro-
blemas e de nós mesmos. Se estou 
doente por causas alheias à minha 
vontade, pouco posso fazer pela 
minha melhora. Mas se eu enten-
do que meu bem-estar e sucesso 
dependem, fundamentalmente, de 
mim, então meu caminho para o 
desenvolvimento estará aberto.

Basta que usemos nossa vontade 
no sentido de nos conscientizar-
mos ao máximo da realidade — 
seja ela boa ou má — pois assim 
poderemos melhor lidar com ela. 
Todo o método que me levar à 
alienação: projetar nos outros a 
culpa dos meus problemas, ou 
esperar de um método, de uma 
pessoa, de viagens, de distrações, 
de remédios, etc. o alívio de meus 
males e o meu sucesso, em ambos 
os casos estarei me alienando da 
possiblidade de me ajudar verda-
deiramente.

Quando me 
incomoda ver o 

quanto um amigo 
joga fora suas 

chances de sucesso, 
posso perfeitamente 

estar percebendo 
através do outro 

o principal motivo 
dos meus fracassos 

profi ssionais.

O psicanalista, � lósofo,  
cientista social e físico 

(pesquisador independente), 
Norberto R. Keppe, que 
desenvolveu a ciência da 

Trilogia Analítica (uni� cação  
da Teologia, Filoso� a e 

Ciência), é autor de 
39 livros, traduzidos 

para 8 idiomas.

A Conscientização 
como Fonte de 
Equilíbrio
Os outros são nosso espelho
Se todos nós temos muito de 
neuróticos e até de psicóticos, os 
outros nos servem de espelho e 
muito podemos aprender sobre 
nós mesmos: as qualidades que 
devemos reforçar e os defeitos 
que temos que evitar.

O meio mais prático e direto 
para o autoconhecimento é justa-
mente fazermos a dialética — o 
que nos incomoda nos outros, é 
o que está mal “resolvido” (in-
conscientizado) dentro de nós. 
Da mesma forma, o que nos 

agrada no próximo são as quali-
dades que possuímos e muitas 
vezes também estão inconscien-
tizadas e reprimidas.

Quando me incomoda ver o 
quanto um amigo joga fora suas 
chances de sucesso, numa atitude 
de constante autodesvalorização, 
insegurança e falta de confi ança, 
posso perfeitamente estar perce-
bendo através do outro o princi-
pal motivo dos meus fracassos 
profi ssionais. Podemos conhecer 
nosso universo interior através 
da conscientização dialética, u-
sando o exterior como ponto de 

Cláudia B. S. Pacheco,
extrato do livro De Olho na Saúde, 
pág. 13 - 2º Edição

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

11 3032 4105 | 11 3032 3616

Conheça os benefícios da 
Ciência Trilógica com os 
livros e publicações da 

Proton Editora!

Psico-Sócio
Patologia
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VOCÊ SABIA?

Em breve, irá lançar 
seu 40º livro.
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Este curso destina-se a profi s-
sionais com graduação em qualquer 
área, que se interessam em par-
ticipar dos quadros do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo 
como auxiliar da justiça, bem como 
na atuação nas Câmaras privadas de 
conciliação, mediação e arbitragem 
credenciadas por esse Tribunal. 

Também se destina a pessoas que 
lidam, direta ou indiretamente, com 
relações humanas, que pretendam 
ampliar suas ferramentas para lidar 
com situações de impasse, com-
preender sua dinâmica e conduzir 

os envolvidos a uma solução que 
atenda aos interesses de todos, tais 
como: Conciliadores, Mediadores, 
Advogados, Bacharéis em Direito, 
Serventuários da Justiça, Servidores 
Públicos, Psicanalistas, Psicólogos 
e Profi ssionais de diversas áreas.

As aulas serão ministradas por 
instrutores e supervisores do CNJ - 
Conselho Nacional de Justiça e in-
tegrantes do NUPEMEC – Núcleo 
Permanente de Métodos Consen-
suais de Solução de Confl itos do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e por autoridade 

competente em políticas públicas 
(Provimento CSM 2288/15) e, de 
forma complementar, por profi s-
sionais indicados pelo convênio da 
Excelsu Educacional com o Insti-
tuto Keppe e Pacheco, que com-
põem a futura Faculdade Trilógica 
Keppe & Pacheco, os quais apli-
carão em sala de aula a metodolo-
gia de Gestão de Confl itos (Psico-
sócio-patologia) à luz da ciência 
Trilógica criada pelo psicanalista 
Norberto R. Keppe.

www.jornalstop.com.br

Desenvolva-se profi ssionalmente e torne-se um 

MATRICULE-SE

Curso de Capacitação de Mediadores 
e Conciliadores Judiciais

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

Horários:
Todos os dias às 6h, Segundas às 

12h, Quartas às 9h e Quintas às 20h

Informações e inscrições:

Carga horária total: 110 horas
Carga horária teórica: 50 
horas 
Carga horária prática: 
60 horas com estágio 
supervisionado

Duração: 3 meses

Início: 04 de março de 2017

Aulas quinzenais, aos 
sábados, das 8h às 18h.

ENTIDADE CREDENCIADA PELO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Instituto Keppe & Pacheco

excelsu.com.br


