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Leitura Terapêutica

Para você ter bom 
êxito precisa acei-
tar o sucesso das 

outras pessoas; estou dizen-
do que o sucesso próprio de-
pende totalmente da aceita-
ção do sucesso alheio – assim 
como a dimensão do passado 
tem de estar na do presente, 
e o próprio futuro incorpo-
rado à existência atual; tudo 
o que fazemos está correla-
cionado ao que os outros fi -
zeram. Assim, se admiramos 
os indivíduos de talento e ca-
pacidade, automaticamente 
os seguimos – e deste modo 
damos mais um passo adian-
te em relação ao que reali-
zaram; mas se os invejamos, 
negamos e destruímos o que 
fi zeram, nós próprios nos 
brecamos e nos impedimos 
de obter êxito.

A própria felicidade e 
bem-estar passam pela felici-
dade e bem-estar dos outros; 
quando os teólogos falam da 
necessidade de se ter cari-
dade (para agradar a Deus), 
psicologicamente se trata de 

uma atitude fundamental 
para o indivíduo ser feliz; o 
bem pessoal só advém em de-
corrência do bem que o pró-
ximo usufrui.

– Este ano fi z um esforço 
muito grande para realizar 
bem todo o meu trabalho, e 
agora no fi nal do ano estra-
guei tudo com minha atitu-
de, falou chorando A.R.

– Por que acha que está 
soluçando? perguntei.

– Não sei bem.
– É porque a senhora 

quer continuar promovendo 
desordem, e o pessoal não 
está deixando; arrependeu-
-se de praticar o bem, e co-
lheu maus resultados.

Este é o motivo por que a 
maioria das pessoas segue a 
conduta patológica de seus lí-
deres, que realizam livremente 
o mal, que grande parte da po-
pulação gostaria de praticar.

– Não consigo conscien-
tizar o que é bom; quando 
John Kennedy Junior faleceu 
eu chorei, porque me lembrei 
que muitas pessoas são con-
tra essa família, falou G.G.

– A que associa essa fa-

mília? perguntei.
– É a única família rica 

nos Estados Unidos que é boa.
– Neste caso, o sr. se 

identifi ca com aqueles que 
atacam essa família.

– Sim, penso que sim; de 
certa maneira, penso que as 
coisas boas não têm chance, 
principalmente no meu país: 
Estados Unidos.

– O sr. está dizendo que 
não dá chance para existi-
rem coisas boas em sua vida. 
De outro lado, é justamente 
este aspecto de admiração 
que nutre pela família Ken-
nedy, que lhe dá equilíbrio.

Este é o grande dilema da 
inveja, pois o ser humano vê 
bem este problema nos outros, 
mas é cego quanto a si mesmo.

O Sucesso Pessoal Depende da
Aceitação do Sucesso dos Outros
Norberto R. Keppe,
extrato do livro A Origem das Enfermidades, 
pag. 45 e 46 - 2ª Edição
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Empreendedorismo 
Trilógico (Coworking)

Realize o seu ideal! 
Inicie seu próprio em-
preendimento, com base 
ética e no sistema de 
Coworking.

Este curso fornece as 
bases fi losófi cas, cientí-

fi cas e éticas de um empreendimento 
produtivo, nos moldes trilógicos, onde 
os benefícios vão para quem trabalha, 
ao mesmo tempo visando o bem-estar 
da sociedade. 

O modelo trilógico de economia e 
gestão  consiste numa terceira via, que 
não é capitalismo nem socialismo, mas 
uma nova forma que adota as vantagens 
das duas anteriores e acrescenta ino-
vações essenciais para garantir a sus-
tentabilidade de seu empreendimento.

Este Curso capacita pais e educado-
res a utilizar histórias infantis para 
ensinar ética às crianças, aplicando o 
Ensino Psicoterapêutico Trilógico na 
interpretação de contos e fábulas.

Faz uma introdução ao Método 
Keppeano de Interiorização como fer-
ramenta para a Educação Infantil.

Utilize histórias como a de Pinóquio, 
O Pequeno Príncipe, Cinderela e ou-
tras, com seus conceitos universais, no 
ensino de crianças, à luz da Trilogia 
Analítica.

Como Educar Crianças 
Através de Histórias Infantis

Cursos Livres
 Instituto Keppe & Pacheco

Tel.: 11 3032 4105 
cursos@keppepacheco.com

Informações e Inscrições:
Tel.: 11 3032 4105
cursos@keppepacheco.com

Direito do Consumidor 

Este curso visa dar conhecimento a 
pessoas jurídicas e físicas sobre os direitos 
existentes nas relações de consumo, e 
como lidar com os confl itos nessa área 
de atuação fora da esfera judicial.

Curso de 
Gestão de Confl itos no 
Direito do Consumidor Em tese, o fi ador é responsável pelo contrato 

que concordou até o vencimento. No entanto, a 
lei traz algumas exceções, vejamos:

A fi ança é um benefício de confi ança, e em 
decorrência da proximidade com quem vai alu-
gar. Logo, se o locatário falecer (e seus fi lhos as-
sumirem o contrato) ou se houver a separação do 
casal, a lei permite a exoneração do fi ador. Nesse 
caso, o fi ador deve notifi car expressamente o lo-
cador, informando sua exoneração; porém, ainda 
fi cará responsável pelos efeitos da fi ança durante 
120 (cento e vinte) dias após a notifi cação.

Outra exceção ocorre, se um contrato com pra-
zo determinado chegar ao fi m e a locação con-
tinuar (prazo indeterminado). O fi ador também 
poderá informar a sua exoneração, permanecen-
do responsável pelos efeitos da fi ança durante 
120 (cento e vinte) dias, como no caso acima.

Sou fi ador e não quero mais! 
E agora?

- Contratos Abusivos e Contratos de Adesão

- Cobranças Abusivas

- Conceito de Consumidor

- Proteção do Consumidor

- Responsabilidade: Moral, Patrimonial e     

   Subjetiva

- Excludente de Responsabilidade

- Oferta e Publicidade

O Curso aborda os seguintes tópicos: 

Tel.: 11 3032 4105
cursos@keppepacheco.com

Direito do Consumidor

Rodrigo P. Angélico | OAB/SP 204858 | rodrigo@rpaadvocacia.com.br
Jhéssika Avelino | OAB/SP 347188 | jhessika@rpaadvocacia.com.br

Data: 20 de maio de 2017
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VOCÊ SABIA?

Conheça os benefícios da 
Ciência Trilógica com os livros 

e publicações da 
Proton Editora!

Assim como há hor-
mônios específi cos 
associados à raiva, 
à inveja e ao medo, 

certamente também devem 
existir hormônios que são 
característicos do amor, li-
berados quando o indivíduo 
sente afeto.

Freud teria acertado se não 
tivesse confundido a repressão 
ao amor com a repressão 
ao sexo em seu diagnóstico 
da causa das neuroses. É o 
relacionamento puramente 
sexual que é muito frequente-
mente procurado com o único 
propósito de escapar do que o 
indivíduo mais teme: o amor.
Repressão ao afeto

O ser humano tem medo 
terrível de amar. Ele identi-
fi ca o amor com o sofrimento. 
E embora saiba que o amor é 
mais forte e mais poderoso do 
que ele, por meio de um pro-
cesso de inversão de valores 
imagina que ele será absor-
vido e destruído por seus sen-
timentos. Consequentemente, 
ele reprime, não o afeto que 
signifi ca carícias físicas, mas o 
afeto que é o sentimento inato 
do amor.

Esse medo pode ser ob-
servado mesmo em crianças, 
especialmente nas mais doen-
tes (as mais perturbadas) que 
temem livre e abertamente 
aceitar e demonstrar afeto 

para as pessoas que mais gos-
tam. Assim, desde a infância 
o amor vem a signifi car erro, 
perigo, fraqueza – tanto no 
seu sentido fraterno (univer-
sal) como na sua expressão 
pessoal (homem-mulher), e 
especialmente em relação a 
Deus, onde o amor é quali-
tativamente o mesmo senti-
mento, mas muito maior em 
intensidade.

Um paciente me pergun-
tou certa vez por que, quando 
uma pessoa apaixonada vê 
o ente querido, começa a ex-
perimentar todos os sintomas 
característicos de alarme: 
batimento cardíaco rápido, 
suor nas mãos, tontura e até 
mesmo desmaio. Tais sinto-
mas atestam a ideia de perigo 
iminente, quando somos su-
perados por algo que é infi ni-
tamente maior e mais podero-
so do que nós – algo além do 
nosso controle.

O que certamente deve 
ocorrer durante o processo 
de tratamento na Trilogia 
Analítica é que o paciente 
deixa de reprimir o afeto e 
começa a abandonar sua rai-

va, inveja, medo e fantasias. 
À medida que os hormôni-
os do afeto são produzidos 
em maior quantidade, os 
hormônios psicopatológicos 
são liberados em quantidades 
decrescentes.

É minha convicção que cer-
tas crianças não conseguem 
se desenvolver normalmente, 
especialmente aquelas que 
permanecem com baixa es-
tatura, magras (raquíticas) e 
doentes, porque reprimem o 
amor e, ao fazê-lo, promovem 
sentimentos de inveja, com-
petitividade e medo do fracasso.

Porém, pais e educadores, 
por favor, tomem nota: não é 
uma questão de falta de amor, 
no ambiente da criança; é 
uma questão de rejeição 
do sentimento de amor por 
parte da criança. Qualquer 
pessoa pode perceber que 
os indivíduos que são mais 
afetuosos têm pele mais sau-
dável, menos rugas, tecidos 
mais fi rmes e uma forma mais 
harmoniosa em geral.

Tenho esperança de que, 
num futuro próximo, a ciên-
cia terá conseguido identifi car 
os hormônios que são libera-
dos em nosso corpo quando 
amamos com total liberdade 
e sem medo, pois certamente 
esses hormônios têm um forte 
poder para curar e estimular o 
desenvolvimento harmonioso.

Dra. Cláudia Bernhardt S. 
Pacheco, autora do livro “A Cura pela 
Consciência - Teomania e Estresse”

Os Hormônios do Afeto

Que A Cura pela 
Consciência é um dos livros 
pioneiros sobre Medicina 

Psicossomática?

O ser humano tem 
medo terrível de amar. Ele 

identifi ca o amor com o 
sofrimento...ele reprime, 
não o afeto que signifi ca 

carícias físicas, mas o 
afeto que é o sentimento 

inato do amor. E que já está na  5º Edição?

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

11 3032 4105 | 11 3032 3616
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Rádio Mundial
95,7 FM
Terças às 16h

 Instituto Keppe & Pacheco

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (Lato Sensu ou Livre)

Gestão de Confl itos Psico-Sócio-Patologia
Reconhecido pelo MEC

Matrículas Abertas para Novas Turmas!   
Curso Teórico e Prático  |  Duração: 360 horas

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

O curso de Pós-Gra-
duação em Gestão de 
Confl itos, baseado no 

método de Keppe e Pacheco, tra-
ta dos problemas individuais e 
sociais de forma profunda, ana-
lisando as situações a partir da 
inversão psicossocial (ainda in-
consciente), que impedem o ser 
humano de se relacionar de for-
ma equilibrada e cons-trutiva. 

Revelando o conhecimento 
dos males interiores (psicopato-
logia), que, projetados, causam 
a maioria dos confl itos sociais 
(sociopatologia), o curso for-

nece instrumentos para que o 
pós-graduando se torne um so-
cioterapeuta, atingindo seu nível 
máximo de saúde, realização e 
qualidade de vida. 

A quem se destina

Gestores de pessoas e grupos, 
educadores, psicopedagogos, di-
retores de escolas, profi ssionais 
de saúde, aconselhamento pas-
toral, gerentes de RH, líderes de 
projetos e gestores empresariais. 
Ideal para os que buscam o auto-
conhecimento e a cura de doen-
ças psicossomáticas. 
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Estresse, confl itos e outros 
problemas de relacionamen-
to entre os profi ssionais no 
ambiente de trabalho são di-
fi culdades que cada vez mais 
prejudicam os resultados das 
empresas e o bem-estar dos que 
trabalham nas organizações. 

O Seminário de Gestão de 
Confl itos para Empresas ofer-
ece as ferramentas necessárias 
para lidar com esses problemas 
e exercer uma verdadeira tera-
pia para as equipes de trabalho. 

Por meio de workshops de in-
teriorização e palestras, os par-
ticipantes atingem uma melhor 
qualidade de vida, aprendendo 
a lidar com seu próprio inte-
rior e com os outros. O método 
se baseia na Trilogia Analítica, 
ciência criada pelo psicanalista 
Norberto Keppe, aplicada há 40 
anos em vários países do mun-
do, com ótimos resultados.

GESTÃO DE CONFLITOS 
PARA EMPRESAS
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Emissora 
TV Aberta SP
Canal 9 da NET 
e 186 da VIVO TV 

• STOP a Destruição do 
Mundo

• O Homem Universal

Faça Terapia pela TV

10 Programas 
diferentes toda semana

STOP TV

Internet
Centenas de Programas 
Terapêuticos de TV 
e Rádio Online

Horários:
Todos os dias às 6h, Segundas às 

12h, Quartas às 9h e Quintas às 20h

Radio Mundial
95,7 FM
Terças às 16hs

SEMINÁRIO

Portal STOP: 
www.stop.org.br

Tel.: 11 3032 4105 
cursos@keppepacheco.com

MEC

INSTITUTO KEPPE & PACHECO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA


