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Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro O Reino do Homem, 
pág. 232
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“A humanidade tem vivido em função de sua doença; quase todas 
as suas ações e pensamentos estão voltados para a sua patologia, 

que constitui praticamente 90% de toda a existência.”

*Norberto Keppe é fundador e presidente 
da SITA - Sociedade Internacional de Trilogia 
Analítica (Psicanálise Integral), psicanalista, 
filósofo e físico (pesquisador independente) 
com mais de 35 livros publicados.

A maior parte dos seres hu-
manos acusa a sociedade 
de ser culpada de todos os 

seus problemas; seja o campo da 
psicoterapia, psicologia, política, 
religião, todos eles atribuem ao 
meio-ambiente a causa de todos 
os males. Em uma rápida vista de 
olhos, parece mesmo assim; no en-
tanto, se nos aprofundarmos um 
pouco, chegaremos a uma causa 
anterior, que geralmente é rejei-
tada, por apontar como motivo 
principal a nossa própria conduta; 
afinal, a sociedade é formada por 
seres humanos, que a criaram, de 
acordo com suas ideias e desejos.

A patologia não é a essência, 
porque é o resultado da inveja, do 
ódio e da raiva, que são atitudes 
artificiais, portanto, enxertadas, im-
postas ao que é natural, que só pode 
ser bom, verdadeiro e belo; não so-
mos obrigados a produzir maus 
“sentimentos”, mas temos obriga-
ção absoluta de evitá-los porque, 

A Doença é a 
Negação da Saúde

naturalmente, somos generosos, 
amigáveis e simples, não havendo 
necessidade alguma de inverter tal 
ordem, negando, omitindo ou de-
turpando o infinito amor, do qual 
participamos e com o qual estamos 
totalmente comprometidos.

A humanidade tem vivido 
em função de sua doença; quase 
todas as suas ações e pensamen-
tos estão voltados para a sua 
patologia, que constitui pratica-
mente 90% de toda a existên-
cia; assim sendo, pouco tempo 
nos sobra para cuidar do que é 
realmente importante, ou seja, 
o verdadeiro desenvolvimento 
da ciência, a construção de uma 
vida social e material de acor-
do com a dignidade humana. A 
maior parte do tempo é gasta na 
organização da defesa pessoal e 
social: construção de armas de 
guerras, proteção aos próprios 
interesses egoístas e o desejo de 
impedir o crescimento dos ri-
vais no campo econômico.

É fácil notar que a huma-
nidade está dividida entre dois 
grupos de pessoas: uma grande 
maioria vive segundo padrões 
megalômanos, tentando organi-
zar uma sociedade para servi-los. 
Por este motivo, os que nascem 
hoje são obrigados a se encaixar 
dentro de um esquema de exis-
tência paranoide, praticamente 
ao contrário do que deveria ser; 
um sistema econômico restrito, 
um sistema político mentiroso, 
grupos que se apossam do poder 
social, ou porque são mais for-
tes, como os militares, ou porque 
são mais teomânicos, como os 
religiosos. A paranoia é o centro 
de toda problemática humana, 
porque está ligada diretamente 
ao processo de inversão que reali-
zamos, vendo o mal no bem e ten-
tando impedir que a vida, o afeto 
e o trabalho predominem sobre a 
face da terra.

Melanie Klein tomou o 
tema da inveja, que Freud vira 

nos doentes mentais graves, 
e aplicou nos casos de neuro-
se, dando um grande impulso 
ao estudo da psicopatologia; 
a Trilogia Analítica continuou 
esse trabalho, percebendo que 
tal procedimento invejoso é a 
causa da inversão e praticamen-
te de todo problema psicossocial. 
Deste modo, tornou-se possível 
compreender a conduta dos in-
divíduos doentes e até dos an-
jos decaídos (que lutam contra 
Deus), porque colocam no outro, 
na sociedade e no Criador a ori-
gem de todos os seus infortúnios.

Geralmente percebe-se no 
paranoico uma quase absoluta 
censura à visão dos próprios 
erros, com o concomitante es-
quecimento de toda grandeza e 
magnificência que nos rodeiam; 
porém, não se pode dizer que 
tal pessoa tenha apagado toda 
a sua consciência, mas sim im-
pedido constantemente que ela 
exista corretamente. O ser hu-
mano tem de notar que pensa 
de acordo com os sentimentos, 
podendo-se estabelecer uma 
regra infalível: quanto mais afe-
to, mais realista; quanto mais 
inveja, ódio, megalomania e 
teomania, mais deturpação, ne-
gação e omissão da realidade; 
a origem do raciocínio está no 
afeto, seguindo sua direção.

Continua na pág. 2
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A Importância do Sentimento
para Aprender Línguas

O afeto é a base da vida; nin-
guém realiza nada de valor 
sem ele”, disse Norberto 

Keppe em um de seus maravilho-
sos programas de TV O Homem 
Universal, que mostrei em uma de 
minhas aulas de inglês na Millen-
nium Línguas. “Você vive realmente 
só o que ama”, disse ele.

De fato, já observei nas aulas 
que os alunos mais tolerantes, que 
aceitam mais o afeto e querem se 
expressar aprendem mais rápido. 
O conceito de Keppe mostra que      
aceitar trazer amor ao que reali-
zamos é essencial em nossa vida, 
aprendizado e realização. 

Parece simples, não é? Mas, 
quando Cristo disse: “Amai-vos uns 
aos outros”, ou os Beatles canta-
ram “All you need is love” (Tudo o 

“

que você precisa é amor),  será que 
acreditamos neles? 

Após mais de cinquenta anos 
atendendo pessoas em psicanálise 
trilógica em muitos países, 
Norberto Keppe escreveu: “Tudo 
que uma pessoa realiza de bom na 
vida dela, tudo, o amor é o primeiro  
movimento, é o que faz a inteligência  
funcionar de maneira certa, faz ela 
ter sabedoria, dá energia até física 
para ela trabalhar”.

Conversando outro dia com 
meus alunos sobre como vencer 
o cansaço que muitas vezes nos 
atinge, falei-lhes sobre o amor 
e o entusiasmo. Contei-lhes que 
recentemente voltei de uma das 
imersões em idiomas, arte, cultu-
ra e ação boa, que realizamos em 
nosso Grande Hotel Trilogia, em 
Cambuquira, Minas Gerais. Nossa 
equipe de trabalho e 43 alunos via-
jou 350 km pela Fernão Dias, para 
essa imersão de 4 dias e 3 noites, 
confiando que seria uma atividade 
produtiva e muito alegre. Será que 
foi possível?

Não só foi possível, como vol-
tamos a São Paulo superfelizes e 
energizados. Alguns dos alunos 

disseram ter sido uma de suas ex-
periências mais maravilhosas dos 
últimos tempos. Então eu lhes per-
guntei: “Como fizemos isso? O que 
nos motivou? O que nos fez superar 
desafios e adversidades? O senti-
mento de afeto. É isso que nos torna 
interessados em algo e é o que nos 
ajuda a aprender. É o amor que nos 
desperta”, falei para eles.

Justamente para ter essa ferra-
menta de sabedoria, nossos pro-
fessores da Millennium, nativos da 
Europa e Américas, passaram por 
um treinamento profundo em Psi-
canálise Integral, ciência que está na 
base de nosso sucesso com milhares 
de alunos estudando um de nossos 
8 idiomas. Com esse formidável di-
ferencial, a Millennium tem condi-
ções de ajudar nossos estudantes  
a lidar profundamente com as difi-
culdades que surgem durante qual-
quer processo de aprendizagem. As 
aulas são realizadas em nossas 4 
unidades – Rebouças, Augusta, Chá-
cara Sto. Antônio e  Moema - além 
do Curso Rápido – um semestre em 
apenas 5 semanas – e o extraordiná-
rio curso de Imersão em Línguas 
em Cambuquira (próxima Imer-

 Richard Jones* (Canadá)
professor da Millennium Línguas, 
Unidade Rebouças

Alunos durante workshop de interiorização 
(cima) e baile de fantasias, durante o curso 
de imersão em inglês em Cambuquira, MG

millennium-linguas.com.br

grandehoteltrilogia.org.br

são: 19 a 22 de junho de 2014). 
Você vai descobrir que estudar na 
Millennium é muito prazeroso, e as 
suas habilidades linguísticas, seus 
conhecimentos de cultura e de vida 
terão grande desenvolvimento.

*Richard Jones (canadense), professor 
de inglês, jornalista e locutor. Apresenta o 
programa de rádio Thinking with Somebody 
Else’s Head. Ouça os programas pelo site 
www.stopradio.org

Quando Freud elaborou seu 
primeiro estudo sobre a origem 
da neurose, dizendo que ela viria 
em consequência de um desvio 
da elaboração consciente normal, 
acertou magistralmente; mas de-
pois que colocou a sua causa no 

sexo, imaginando a existência de 
um inconsciente, desviou-se to-
talmente do rumo certo, influen-
ciando todo estudo da psicopa-
tologia. O Complexo de Édipo, de 
Castração, a Inveja do Pênis e um 
Superego formado pelas regras 
impostas pelos pais e educadores 
constituem um incentivo à perse-

cutoriedade de cada pessoa.
Freud pensou que os chama-

dos mecanismos de defesa, que se 
constituem justamente no moti-
vo da neurose, fossem destinados 
a preservar a sanidade, ou seja: 
a regressão, recalque, conversão, 
autoagressão, identificação, super-
compensação, sublimação, raciona-

lização, substituição e projeção. Se 
a pessoa conseguir evitar tal con-
duta, será sã, exatamente ao con-
trário do que imaginava o pai da 
psicanálise e toda a psicopatologia 
moderna influenciada por ele.

Proton Editora 11 3032 3616
www.editoraproton.com.br

A Doença é a Negação da Saúde
(Continuação da capa)



Cursos Terapêuticos de Pós-Graduação em Trilogia Analítica

É possível melhorar a saúde so-
mente com o estudo? O estu-
dante P.P. nem pensava nisso 

quando se matriculou no Curso de 
Pós-Graduação em Gestão da Psico-
Sócio-Patologia oferecido pelo Insti-
tuto Keppe e Pacheco. Queria apenas 
adquirir os conhecimentos pelos 
quais havia se interessado. Mas, de-
pois de algum tempo teve uma sur-
presa: “A verdade é que no início do 
aprendizado eu tinha um vitiligo e 
hoje não tenho mais quase nada”, 
disse ele. “Além de me trazer conhe-

cimentos psicológicos incríveis, esse 
curso reduziu meu estresse mental e 
físico, sinto-me energizado e fortaleci-
do!”, declarou.

Isso acontece porque as aulas des-
se curso (e dos outros de Trilogia 
Analítica) são em si mesmas terapêu-
ticas, ou seja, o aluno conscientiza 
conceitos psicanalíticos fundamen-
tais que irão transformar não apenas 
sua vida profissional, individual e fa-
miliar, mas também irão influenciar 
intensa e positivamente sua saúde 
psicossomática. “Este curso de pós foi 

um divisor de águas em minha vida”, 
avaliou o empresário G.G.

Cláudia Bernhardt de Souza Pa-
checo, coordenadora e fundadora do 
Curso de Pós-Graduação (Lato Sen-
su e Livre) explica que ele aplica as 
descobertas e o método de Norberto 
Keppe para a terapia da sociedade e 
das pessoas, despertando nos estu-
dantes as possibilidades de saúde e 
realização pessoal de que dispõem, 
bastando despertá-las. Por esse mo-
tivo, têm sido muito bem avaliados 
pelos alunos, que incluem profissio-

Os dentes e a nossa vida interior

* Extraído  do livro Lesões Não Cariosas, Wilson 
Garone Filho,Valquíria Abreu e Silva, pág. 107, 
Editora Santos Ltda.

Márcia Sgrinhelli 
CRO-SP 25.337 (11) 3814-2159 
(Av. Rebouças, 3887, atrás Shop. Eldorado)
Heloísa Coelho 
CRO-SP 27.357 (11) 4102-2171 
(Rua Augusta, 2676)

www.odontotrilogica.odo.br

Dras. Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho, 
cirurgiãs-dentistas com orientação psicossomática

Nosso corpo revela aquilo que 
nao pecebemos em nós.”1 O que 
ocorre com nossa saúde bucal  

mostra sentimentos, pensamentos e 
atitudes dos quais muitas vezes não 
temos consciência. Geralmente todos 
associam os dentes a algo bom como:  
beleza, saúde e vida. Portanto, toda 

vez que rejeitamos nossos dentes na-
turais estamos também rejeitando a 
beleza e o que é saudável que existe 
em nosso interior psíquico. Também 
é muito comum  a pessoa ter sonhos 
com os dentes que podem ser inter-
pretados à luz da Trilogia Analítica, 
como no exemplo a seguir: 

A sra. G.G. sonhou que seu dente 
central estava partido em 3 pedaços, 
olhava triste para ele e  pensava por 

que não havia cuidado dele, deixan-
do-o nesse estado. Ela associou seu 
dente a beleza, alegria e comunica-
ção. Essa análise demonstrou aquilo 
que G.G. “quebra” na sua vida e não 
cuida. Assim, ela percebeu por que 
ultimamente andava triste e desani-
mada, não sorria muito e rejeitava 
seu trabalho de vendas. 

O que torna o indivíduo doente, seja 
psiquica ou fisicamente é a  censura 

que ele faz à consciência que ele tem 
de ter, principalmente dos erros e dos 
enganos que comete. O sonho mostra 
de um modo simbólico o que a pessoa 
tem que ver para adquirir sanidade. 
1. Pacheco, C., De olho na saúde, Ed. Proton 2007 pg. 95

Psicanalistas formados no método 
psicanalítico de Norberto Keppe 
dão atendimento em sessões in-
dividuais e de grupo para adultos, 
adolescentes e crianças. 
As sessões podem ser realizadas 
pessoalmente ou à distância (por te-
lefone ou skype), em vários idomas.
Informações e marcação da 
primeira entrevista-teste:
(11) 3032-3616 ou 
contato@trilogiaanalitica.org

Atendimento Psicanalítico

*Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, vice-
presidente da SITA - Sociedade Internacional 
de Trilogia Analítica, psicanalista e escritora.

www.trilogiaanalitica.org

O que os Sonhos Revelam
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco*

www.editoraproton.com.br

Informações:
www.keppepacheco.com
(11) 3032-3616
cursos@keppepacheco.com

Desde os primórdios da huma-
nidade, os sonhos têm sido 
uma fonte inesgotável de in-

formações sobre o nosso interior e 
sobre a transcendência, revelando 
dados do passado, presente e futuro. 

Deus e os espíritos têm-se co-
municado conosco constantemente 
através de nossos sonhos; a Bíblia 
está repleta desses exemplos. Eles 
(os sonhos) também nos falam sobre 
o nosso inconsciente. Por esse moti-
vo, desde o início da psicanálise freu-
diana e junguiana, os sonhos têm de-
sempenhado um papel fundamental 
no caminho do autoconhecimento. 

Não existem fórmulas pré-esta-
belecidas para se analisar um sonho. 
Quando a pessoa, com um psicanalis-
ta trilógico, faz as suas próprias as-
sociações de ideias, ainda é a melhor 
análise dos sonhos. 

A seguir, seguem as respostas a al-
gumas pessoas que assistiram nosso 
programa de TV sobre os sonhos (pro-
grama O Homem Universal nº 220 que 
foi ao ar dia 28 de abril pela TV Aberta 
e pode ser assistido via internet, no 
site www.stop.org.br).

Perguntas e Respostas 

Pergunta: Sonhei muitas vezes, 
durante um tempo, que meu marido 
me agredia; aí eu acordava e come-
çava a rezar. Dormia novamente, e ti-
nha o mesmo sonho. E assim várias 
vezes. No sonho apareciam os dois 

irmãos dele. Um não concordava 
com as agressões, mas o outro gos-
tava. Após um ano e meio que tive 
esses sonhos nós nos separamos, 
depois de 38 anos de casamento. 
Também tenho sonhos constantes 
com borboletas – e quando aconte-
ce, tenho a notícia de morte de al-
guém conhecido.

Resposta: A separação ocorreu de-
vido a agressões? De qualquer modo, o 
marido é um símbolo no seu interior, 
da agressividade interna, inconscien-
te e sem controle, que se volta contra 
a sra. Um irmão é a sua atitude de re-
provar essa agressividade, e o outro 
representa esse aspecto que gosta da 
agressão de si mesma. 

P.: Praticamente, 99,9% dos sonhos 
que tenho, são com pessoas falecidas 
– pessoas que conheço e também que 

não conheço. Por que isso acontece?
R.: No sonho o ser humano di-

minui a censura que faz e entra em 
contato maior com a transcendên-
cia. Esse contato pode ser real com 
os falecidos e com as pessoas que 
estão nessa transcendência, e são 
contatadas nesse nível da transcen-
dentalidade. Mas é necessária uma 
análise mais profunda, pois cada 
pessoa dessas não deixa de ser um 
símbolo de nosso interior, mesmo 
que o contato com seres transcen-
dentais possa ocorrer. 

P.: Separei-me há pouco tem-
po, e sonho todos os dias com meu 
ex-marido. Ele está sempre ao meu 
lado, fazendo café, conversando. Isso 
acontece todos os dias, e eu não que-
ro mais sonhar. Inclusive não tenho 
mais contato com ele. Estou assistin-
do pela 1ª vez  o programa e  achando 
muito interessante.

R.: A sra. precisa ver o motivo des-
sa fixação no marido – está claro que  
não quer se desligar dele. Porém, isso 
seria um assunto para uma análise 
mais profunda, pois está claramente 
ligado a um conflito existencial atual. 
Sugiro sessões de análise integral.

P.:  O que é sonhar com bezerro?
R.: Isso demanda mais material e 

associações de ideias feitas num con-
texto de análise mais séria e científi-
ca. A análise de sonhos não é como 
horóscopo, ou através de simbologias 
rígidas. Cada pessoa usa os símbolos 
de acordo com seu inconsciente e o 
psicanalista o ajuda a desvendar isso. 

P.:  Sempre sonho com fatos que 
acontecem no dia seguinte. Isso é 
muito frequente e tenho medo de 
sonhar. O que isso significa?

R.: Cara telespectadora, esse fenô-
meno é mais comum do que se pensa. 
A comunicação entre as mentes dos 
seres humanos corpóreos e espiritu-
ais se dá através de energia magné-
tica. Isso deveria ser um fenômeno 
mais comum e universal, abrangendo 
todas as pessoas – mas a censura, o 
materialismo, a inconsciência dessa 
faculdade bloqueia tal comunicação. 
Portanto a sra. não deveria ter medo 
mas aprender a distinguir se esses so-
nhos são de origem benévola ou malé-
vola e aprender a lidar com isso. 

nais liberais, terapeutas, engenhei-
ros, administradores, profissionais 
de marketing, educadores etc.

O curso é realizado em parceria com 
o INPG (Instituto Nacional de Pós-Gradua-
ção) e as inscrições estão abertas desde já 
a todos os interessados. A próxima tur-
ma tem início em outubro de 2014.



Saiba mais: (11) 3032.2675
www.keppemotor.com.br

KEPPE MOTOR: Lançamento da 
Tecnologia Mais Avançada do Mundo

Criado pelo autor do livro “A 
Nova Física da Metafísica 
Desinvertida”, psicanalista e 

pesquisador independente de físi-
ca Norberto Keppe, e desenvolvido 
com sua orientação pelos enge-
nheiros César Soós, Roberto e Ale-
xandre Frascari, chega ao Brasil o 
primeiro ventilador de teto com a 
tecnologia inédita em motores: a 
da corrente ressonante (motores 
R.C.). Campeão de eficiência ener-
gética, máxima economia e ótimo 
fluxo de ar, o produto é fabricado 
na China, pela Proton Ciência e Tec-
nologia, sob o cuidado direto dos 
inventores brasileiros.

O ventilador de teto Universe 
Turbo, que logo estará a venda ao 
público, além de ser até 90% mais 
econômico do que os 546 modelos 

do mercado brasileiro, reduz os gas-
tos com assistência técnica, pois o 
motor, mesmo quando trabalhando 
ininterruptamente, se conserva pra-
ticamente frio, aumentando a dura-
bilidade de peças e componentes. 

A Associação STOP A Destruição 
do Mundo (www.stop.org.br), funda-
da em Paris em 1992, é a detentora 
do registro de patente mundial da 
tecnologia, a qual é resultado de mais 
de 50 anos de pesquisa de N. Keppe 
e de sua equipe de cientistas com a 
finalidade de gerar soluções psico-
sócio-ambientais e energéticas para 
a humanidade e para o planeta.

Certificada no Programa Brasilei-
ro de Etiquetagem com o Selo Procel 

A em todas as velocidades, a linha 
Keppe Motor Universe assume já no 
lançamento a liderança absoluta da 
categoria Ventiladores de Teto do 
mercado brasileiro. 

Novos Produtos
O lançamento deste primeiro 

produto abre o campo para uma 
nova era de eletrodomésticos 
compromissados com a respon-
sabilidade socioambiental. Uma 
vez adotados nesses produtos, os 
motores RC (corrente ressonan-
te) resultarão numa economia de 
pelo menos 20% de toda energia 
gerada no país.

Contribua para a preservação do planeta. 
Reserve já o seu! www.keppemotor.com.br

UNIVERSE – o ventilador de teto mais econômico do Brasil

Keppe Motor Universe Solar, 
painel solar e bateria. 84 horas de 
autonomia na velocidade baixa, 

alimentado por uma bateria de 24V, 
e EXCLUSIVO: não necessita inversor!

Características
• Nas cores branco e prata
• Modelos com ou sem luminária  
   ecológica em LED
• Baixo nível de ruído
• EXCLUSIVO!!! BIVOLT Automático 
   (127/220V): o mesmo ventilador 
   pode ser utilizado em qualquer 
   região do país 
 • Controle remoto com  5 
   velocidades (Ventilação/Exaustão)
• Função Timer (1h, 4h ou 8h);
• Fácil instalação - apenas 2 fios
• Design elegante: 3 pás com 
   diâmetro total de 110cm
• Assistência Técnica em todo 
  território nacional
• Garantia de 1 ano

No caminho das boas notícias a 
Proton planeja, em breve, o lança-
mento de sua linha de ventiladores 
de teto EXCLUSIVOS acionados por 
painel solar ou bateria. O produ-
to, recentemente apresentado na 
Hong Kong Fair, foi aclamado como 
solução imediata e factível por to-
dos os indivíduos “eco-conscientes” 
e excelente para as regiões inaces-
síveis pelas linhas de transmissão 
de energia, além de identificar-se 
com projetos e Programas Sociais 
de inclusão à energia e iluminação. 
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