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Bem na Vida do Ser Humano
Norberto R. Keppe*,
Extrato do livro Metafísica Trilógica
A libertação do Ser, pag. 141-2ª Edição

A ação pura consiste 
na atitude de evitar a 
existência de qualquer 
malefício no que se faz, 
pensa e sente; portanto, 
se torna mais uma questão 
de hábito, com a fi nalidade 
de retornar à natureza 
original. 

A ação pura é o funda-
mento de toda a reali-
dade, que se manifesta 

através do ato de amor e de ver-
dade; por esse motivo, só o indi-
víduo capaz de tal gesto realizará 
todas as maravilhas que têm en-
cantado a humanidade durante 
séculos.

Estou mostrando, neste capítu-
lo, que o bem advém ao ser hu-
mano através do que denominei 
ação pura, o que signifi ca uma 
conduta boa, seja no trabalho, 
no pensamento ou na intenção 
— aliás estes dois últimos só po-
dem existir em consequência do 
ato bom.

Posso também afi rmar que a 
transcendência se manifesta no 
planeta por esse comportamen-
to, porque o homem é o único ser 
transcendental — o que indica 
um relacionamento direto com a 
divindade — e, no ato ruim, com 
os demônios, evidentemente.

A ação pura consiste na ati-
tude de evitar a existência de 
qualquer malefício no que se faz, 
pensa e sente; portanto, se torna 
mais uma questão de hábito, 
com a fi nalidade de retornar à 
natureza original. Tal aconteci-

mento poderá ser elucidado até 
mesmo no campo da física, pelo 
fato de o ser humano emitir 
constantemente ondas que in-
fl uem nos outros, nos animais, 
plantas e em toda a natureza; 
são sobejamente conhecidos os 
fenômenos da telepatia, precog-
nição e psicocinésia (transmis-

são de pensamentos, previsão do 
futuro e ação na matéria).

Para que a própria mente fun-
cione, o ser humano tem de de-
senvolver uma ação pura, inclu-
sive para evitar a elaboração de 
toxinas perigosas para seu cére-
bro. 

Não é possível haver pensamen-
to e afeto senão no que for real, 
e o que não é bom, verdadeiro e 
belo constitui a deturpação da 
realidade – que atinge pesada-
mente a pessoa que a elabora, 
destruindo seus neurônios, ner-
vos, músculos e ossos, além de 
deformar a vida social.

O ser humano de início era 
ação pura, tendo a possibilidade 
de entender tudo e desenvolver 
uma civilização fantástica – que 
permaneceu assim em outros 
planetas; através da corrupção 
foi caindo para um estado de 
potência, parando cada vez mais 
em seu ato de ser.

Estou mostrando que, exata-
mente ao contrário do que falava 
Charles Darwin, viemos das es-

trelas mais belas que brilham no 
céu e tornamo-nos, com o tem-
po, semelhantes aos animais; 
por esse motivo, alguns antro-
pologistas afi rmam que a hu-
manidade passou consecutiva-
mente por uma Idade do Ouro, 
depois da Prata, em seguida do 
Bronze e agora do Ferro. Porém, 
temos a possibilidade de corrigir 
rapidamente tal problema, se 
nos entregarmos à ação boa.

A cliente S.R. afi rmou não gos-
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Pesquisas efetuadas pela 
Universidade da Califór-
nia, Berkeley, indicaram 

que as atividades cognitivas, tais 
como as ligadas às artes (músi-

ca, pintura, artesanato etc.), bem 
como aos estudos (leitura, escrita, 
aprendizado de novos idiomas 
etc.) são a melhor maneira de exer-
citar o cérebro e, consequentemen-
te, preservar a memória. 

Estudos realizados pelo profes-
sor William Jagust, do Instituto 
de Neurociência da Universidade 
da Califórnia, também compro-
varam que as pessoas que se man-
têm ativas por toda a vida com as 
atividades acima mencionadas  
têm menores níveis de proteína 
beta amiloide, vinculada ao Mal 
de Alzheimer.

Manter um estilo de vida 
saudável é de enorme importân-
cia em qualquer etapa de nossa 
vida. E quando se trata da Maturi-
dade, este princípio é ainda mais 
necessário.

Nesse sentido, as descobertas 
da Trilogia Analítica, ciência de-
senvolvida pelo psicanalista Nor-
berto Keppe, que unifi ca o senti-
mento, o pensamento e a ação no 
ser humano, vão ainda mais fun-
do e demonstram, com efi cácia, a 
importância de nos colocarmos 
sempre na ação pura (boa, bela e 
verdadeira), de acordo com nossa 

essência, a fi m de atingirmos uma 
vida mais sã. 

O Instituto Keppe & Pacheco  
(IKP) oferece vários cursos livres 
que, aliados ao método terapêuti-
co da Trilogia Analítica, possibili-
tam o bem-estar psíquico e físico 
dos alunos, com resultados com-
provados e, portanto, ideais para 
todas as idades.

 

Vida Saudável Através das Artes

Instituto Keppe & Pacheco
11 3032 4105

keppepacheco.com

tar de ouvir no grupo de psico-
terapia que não pretendia mu-
dar.

– Mas sua reação negativa 
não aconteceu porque a senhora 
não pretende melhorar a vida? 
Tenho a impressão de que a 
senhora já jogou fora grande 
parte de sua existência, não 
querendo realizar nada de bom.

Estou esclarecendo que a fon-

te da vida está no ato puro e, 
quando o indivíduo o abandona, 
destrói-se pela base: adoece, em-
pobrece, perde o brilho intelec-
tual e a simpatia. Posso mesmo 
afi rmar que, a partir do momen-
to em que a pessoa desiste de 
agir no bem, começa a morrer.

Falando sobre a transcendên-
cia, podemos ver que, através da 
ação pura, estabelecemos ime-

diatamente contacto com a di-
vindade – enquanto, pela inação, 
com os demônios: como a pala-
vra diz muito bem, constitui uma 
atitude contra a ação, na detur-
pação, uma maneira de estragar 
a ação; e, na negação, uma con-
duta de negar a ação. Notem que 
o vocábulo ação forma o ponto 
central de toda a etimologia; se 
na linguística é a palavra chave 
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A grande diferença 
está no “espírito” de 
cada um, sendo que 
a humildade em ver 
seus pontos fracos, 
torna-se a força da 

pessoa de sucesso e, a 
arrogância, a fraqueza 

dos fracassados.
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MODULO I e II

Curso Livre

Será que se eu comer ver-
duras, alimentos natu-
rais, terei mais energia do 

que se comer carne e uma dieta 
baseada em proteínas? Será que 
se eu ingerir um cálice de vinho 
por dia, terei menos chances de 
ter um enfarte? E se eu evitar a 
ingestão de sal, alimentos gor-
durosos, ovos e álcool, eu me 
livrarei do risco de pressão alta 
e de complicações cardiovascu-
lares?

Segredos da Longevidade
A cada dia multiplicam-se nas 

prateleiras das livrarias e nas 
revistas populares as receitas 
mágicas que dizem o que você 
deve ou não deve comer para ter 
mais saúde, mais energia, melhor 
disposição para o trabalho, li-
vrar-se de uma série enorme de 
doenças. De outro lado, muitos 
dos casos registrados de maior 
longevidade, (pessoas que vivem 
acima de 100 anos), encontram-
se em regiões do planeta aonde 
estas regras alimentares ainda 
não tiveram acesso. Muitos são 
até camponeses, habituados 
há séculos à ingestão diária de 
comidas saturadas de colesterol, 
de bebidas alcoólicas, e não 
raro carente de vitaminas. São 

indivíduos que conservam-se 
ativos até os últimos momentos 
de vida, e que, na maioria, jamais 
precisaram de um médico, muito 
menos ainda de uma cirurgia. 
Um bom espírito dá origem a um 
corpo saudável.

Mente Sã
Mente sã em corpo são como 

diziam os gregos e romanos, 
ou corpo são de uma mente sã? 

Keppe afi rma que todas as doen-
ças têm seu fundo psíquico, bem 
como toda a recuperação é resul-
tado de um processo ao qual de-
nomina de conscientização.

Energia essencial
Consciência é sinônimo de 

energia essencial, transcenden-
tal e responsável pelo reequilí-
brio das vibrações das moléculas 
de nosso corpo. Um indivíduo 
que tem um espírito bom, belo e 
verdadeiro, terá em consequên-

cia suas funções mentais funcio-
nando a todo o vapor e seu or-
ganismo cheio de saúde.

Maus sentimentos nos en-
venenam muito mais do que 
qualquer espécie de alimento 
que possamos ingerir pela boca 
e podem reduzir drasticamente 
nossa energia vital e nosso tem-
po de vida.

Farmácia Interior
Keppe vai mais longe e declara 

que a consciência (amor, razão e 
estética) é a verdadeira medicina 
para a cura dos males orgânicos, 
psicológicos ou sociais. Mas que 
consciência? Toda a consciên-
cia: da realidade boa, bela e 
verdadeira mas principalmente 
a percepção dos nossos erros, 
defeitos e problemas

Só a pessoa que admite que é 
agressiva, poderá conter-se e 
neutralizar esse problema. Da 
mesma maneira, como pode 
um avarento deixar de sê-lo,  se 
sequer admite a existência do 
problema? Pessoas dominantes, 
controladoras, frequentemente 
veem-se como boazinhas, opri-
midas... Arrogantes, sentem-se 
rejeitadas e humilhadas pelos 
colegas... As mais invejosas, 
sentem-se o centro da inveja dos 
outros...

Cláudia B. S. Pacheco*,
Extrato do livro De Olho na Saúde, 
pag. 33 - 2ª Edição

*Cláudia B. S. Pacheco é psicanalista, 
cientista social e escritora, vice-presidente  
da SITA, presidente e fundadora da 
Associação STOP a Destruição do Mundo.
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O curso de Pós Gradu-
ação 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 impede o ser 
humano de se relacionar de for-
ma equilibrada e construtiva. 

Através da percepção dos 
problemas interiores (psicopa-
tologia), que, projetados, cau-
sam a maioria dos confl itos so-
ciais (sociopatologia), o curso 
fornece instrumentos para que o 
pós-graduando se especialize em 
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Gestão de Confl itos no 
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Informações:
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INSTITUTO KEPPE & PACHECO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

- Contratos Abusivos e Contra-
tos de Adesão
- Cobranças Abusivas
- Conceito de Consumidor
- Proteção do Consumidor
- Responsabilidade: Moral, 
Patrimonial e Subjetiva
- Excludente de Responsabili-
dade
- Oferta e Publicidade

O Seminário aborda os 
seguintes tópicos: 

SEMINÁRIO

MATRÍCULAS ABERTAS

95,7 FM
Terças às 16hs

RÁDIO STOP

INTERNET

“No meu trabalho, este curso 
serviu bastante na  convivência com 
as partes, com o advogado,  na so-
lução amigável dos confl itos;  com 
esse diálogo dentro da perspectiva 
trilógica eu consegui aprimorar 
aquilo que já é uma vocação do 
juiz, na Justiça do Trabalho, que é 
fazer a conciliação.

Dr. Manoel Luiz C. Penido,
Juiz Federal doTrabalho

“Me ajudou bastante com relação à 
saúde, acho que mais no sentido de 
fortalecer a imunidade. A gente vê 
que é a psique, na verdade,  a base 
da saúde física.”

Ricardo Mendes, 
Administrador de Empresas

sócio-terapia, atingindo seu ní-
vel 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. 

Duração de 1 sábado | 5 horas


