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*Psicanalista, filósofo, cientista social, pe-
dagogo e físico independente, autor de 42 
livros, fundador e presidente da  SITA - So-
ciedade Internacional de Trilogia Analítica, 
que unificou a ciência à filosofia e teologia.

Norberto R.  Keppe* 

Vamos organizar uma Rede de 
Amigos de Deus, não importa de 
que país, raça, religião sejam - até 
«ateus». Vamos usar de todo o nos-
so esforço para agradecer ao Cria-
dor a vida que nos deu e, principal-
mente agora, com a possibilidade 
de mostrar que Ele tem, sim, ami-
gos fervorosos, e acabar com essa 
absurda ideia de que o rejeitamos. 
Sentimos enorme satisfação em 
ajudá-lo, na administração de nos-
so Planeta, tão confuso e sofredor, 
devido à sua estrutura psicológica e 
social invertida.

Estou escrevendo essa mensa-
gem ao Todo-Poderoso, do Univer-
so, para deixar registrado que esta-
mos aqui para enfrentar qualquer 
revés que tivermos, como penhor 
de nossa gratidão ao Ser Absoluto 
e Total do Bem que existe. 

Temos de organizar uma Rede 
de Amigos de Deus, para comba-
ter os demônios que dominaram a 
Humanidade, reunindo grupos de 
amigos e parentes, para explicar as 
técnicas que os diabos usam para 
estragar nossa Civilização: 1º) Ler 
e explicar o que o livro Psicoterapia 
e Exorcismo revela a respeito da 
conduta doente dos seres malignos, 
que não possuem qualquer possibi-
lidade de trazer o bem, seja para si 

próprios ou principalmente para o 
Universo. 2º) Como o Ser Humano 
também está enganado, com essas 
ideias invertidas dos diabos, pen-
sando que eles têm qualquer con-
dição de ajudar. 3º) A enorme pos-
sibilidade que temos agora, com 
a presença da 3ª Pessoa Divina, o 
Espírito Santo, que vem completar 
a atuação da Trindade em nosso 
Planeta. Assim como Jesus Cristo 
desenvolveu a ação de Moisés, vem 
atualmente a 3ª Pessoa encerrar 
a atuação das Três Pessoas, o que 
significa o retorno ao Paraíso Ter-
restre, até o final dos tempos.

É claro que nem todo «joio» será 
eliminado, mas, daqui por diante, 
o «trigo» irá crescer com mais in-
tensidade, por causa da conscienti-
zação sobre a origem do mal, que 
nos assolou tanto tempo, possibili-
tando sua correção, e a própria ci-
ência (Trina), a última bela flor da 
Trindade Santíssima.

O ser (criado) só pode ser, se está 
no Ser (Eterno), porque ele não 
pode existir por ele mesmo, nem 
no início, ou em ocasião alguma 
— ele sendo parcial, só pode haver 
com o Total, porque, sem Ele, nada 
existe. Posso ainda dizer que o ser 

(criado) só pode ser com outro, 
pois ele, por si mesmo, não pode 
se criar, nem haver. A descoberta 
de Tesla sobre a Energia Escalar 
(Essencial) nos mostra que partici-
pamos da Energia Divina, que tam-
bém foi criada, permanecendo no 
tempo e espaço, que são formados 
e conservados pelo Criador.

Posso dizer que todo o mal que 
sofremos vem dos demônios, que, 
invejosos e megalômanos, perde-
ram a noção de toda a Grandeza 
Divina, e optaram viver obscureci-
dos por sua patologia — é um fato 
curioso de muitos pensarem que 
só existe o que se vê e sabe, como 
o próprio pensador inglês George 
Berkeley (1685-1753) escreveu. Em 
minha atividade trilógica é fácil no-
tar que os males humanos advêm, 
justamente, quando a pessoa es-
conde os males que realiza, pensa 
ou imagina — neste sentido, Freud 
acertou absolutamente quando 
mostrou que a vida inconsciente se 
forma ao esconder os erros que o 
indivíduo comete, em seu aspecto 
negativo. Os próprios diabos fo-
gem dessa consciência, criando as 
suas doenças, que depois passam 
para os seres humanos.

Vamos Organizar Uma  Sociedade de 
Amigos de Deus 

Campo de Trigo com Ciprestes - Vincent van Gogh

Livre Distribuição e Circulação autorizada pelo artigo 26, parágrafo 2º da Lei 517/2007, combinado com a Lei federal 5250 de 9/2/1967, artigo 2º: “é livre a publicação e circulação no território nacional de livros, jornais e 
outros periódicos, salvo se clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes”, e lei de 31/12/1973. Mantenha a cidade limpa. Não jogue na via pública. 
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MILLENNIUM

Cursos Livres e de Pós-Graduação em Inglês
MATRíCuLAS AbeRTAS o Ano Todo!

Cambuquira - MG 
35 3251-3800

Av. N. Sra. Aparecida, 59
Centro

300 mil exemplares - Distribuição Gratuita
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Alguns depoimentos de         
alunos formandos: 

“Esse foi um curso muito re-
velador, que me deu mais cora-
gem de agir no bem.” Diretora 

pedagógica
“Deixei de por a culpa dos 

meus problemas nos outros e 
tudo melhorou no ambiente 

familiar, no trabalho e no meu 
comportamento.” Psicóloga

“Gratidão é o que mais sinto 
neste momento.” Engenheiro 

Eletrônico

A Pós-graduação em Gestão 
de Conflitos (Psico-sócio-pa-
tologia) pode ser cursada em au-
las semanais, ou num único final de 
semana por mês, com a novidade 
de poder ser feita em Módulos 
Mensais.

Assim, o estudante pode ingres-
sar no Curso a qualquer momento 
do ano, estudando até completar 
a carga horária total. O curso tam-
bém oferece as modalidades de 
Extensão,  Atualização e Aperfeiço-
amento Profissional com Certifica-
dos de Conclusão aos aprovados. 

Diante da situação caótica em 
que o mundo se encontra, com 
uma humanidade e sociedade cada 
vez mais doentes, nada mais pro-
videncial do que o surgimento de 
Cursos como o de Pós-graduação 
em Gestão de Conflitos, de uma 
nova Faculdade que traz propostas 
transformadoras para a desinver-
são dos valores psicossociais e a 
preservação do planeta.

Trata-se da Faculdade Triló-
gica Keppe & Pacheco, que pro-
porciona a seus alunos um conheci-
mento abrangente do ser humano, 
com o estudo unificado da Filoso-
fia, Teologia e Ciência, compreen-
dendo a Transdisciplinaridade, a 
Inovação e a Integração Teórico
-prática.

Seus cursos seguem a Escola de 
Pensamento da Psicanálise Inte-
gral (Trilogia Analítica) de Norber-
to Keppe e Cláudia B. S. Pacheco, 
que  unifica Ciência, Filosofia e 
Teologia, levando os alunos a cons-
cientizarem os bloqueios ao uso de 
sua riqueza interior (talentos inter-
nos, em grande parte inativos).

Confira outros Cursos 
oferecidos pela Faculdade 

Trilógica:

EM SÃO PAULO – SP:
Pós-graduação em Terapia 
em Sala de Aula 
Centro de Línguas: cursos em 
8 idiomas, com nível de extensão 
universitária, e Pós-graduações 
em Inglês (vide página 4)
Cursos de Extensão: 1) Psicos-
somática Trilógica 2) Aprenda a 
Conscientizar Crianças Através de 

PÓS-grADUAÇÃO eM geStÃO De cOnFlItOS
Agora em módulos mensais com matrículas abertas o ano todo!

contato@keppepacheco.edu.br | keppepacheco.edu.br
Aulas semanais ou 1 único final de semana por mês

Pós-Graduação

SÃO PAUlO : Centro de Pós-Graduação II - Av. Rebouças, 3115 - 11 3032-4105 | 97623-8598       cAMBUQUIrA - Mg : Sede - Av. n. Sra. Aparecida, 59 - 35 3251-3800 

geStÃO De cOnFlItOS
Nosso Curso Mais Procurado e Apreciado!

MATRÍCULAS ABERTASO ANO TODO!
Psico-Sócio-Patologia- Lato sensu ou livre - Duração: 18 meses

Curso Terapêutico

Histórias Infantis 3) Introdução à 
Nova Física – Energética Trilógica 
(Tecnologia Keppe Motor) 
Oficinas Terapêuticas: 1) Au-
toconhecimento 2) A Cura pela 
Consciência – A Medicina da 
Alma
Cursos Livres: Violão, Canto 
Coral, Dança, Inglês com Música

EM CAMBUQUIRA – MG:
Graduação em Gestão Am-
biental, com inscrições abertas 
para o vestibular do 2º semes-
tre/2019
Pós-graduação em Gestão de 
Conflitos – Psico-sócio-pato-
logia (Lato Sensu ou Livre) com 
matrículas abertas o ano todo.
Centro de Línguas: com Méto-
do Terapêutico Trilógico. 
Eventos da FATRI: 1ª Semana 
do Meio Ambiente da FATRI (3 a 
7 de junho) e a 15ª Festa do Divino 
Espírito Santo (6 a 9 de julho).

Saiba mais acessando nosso 
site: keppepacheco.edu.br

FATRI - São Paulo                                                                             FATRI - Cambuquira 

Imersão no Grande Hotel Trilogia, Cambuquira - MG. 
Grupo católico - Equipes de Nossa Senhora, Setor B - Três Corações.



Expediente: Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco é um jornal que transmite notícias de interesse públi-
co e artigos de diversos autores que propõem soluções para os problemas dos mais diversos campos como: 
psicanálise, socioterapia, medicina psicossomática, artes, física, educação, filosofia, economia, espiritualidade. 
Supervisão científica: Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto 
RMT Nº 15299/84. Direção de Arte: Carlos Moccagatta. Edição Nº 100, Ano X, publicado em 30 de abril de 
2019. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337 
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
(Av. Rebouças, 3887, atrás Shop. Eldorado) 
Tel: (11) 3814-2159 | (11) 3814-0130

Preserve seus  
dentes naturais

www.odontotrilogica.odo.br

11 3032-4105
www.livrariaproton.com.br 

Av. Rebouças, 3115 - São Paulo

Jornal da Faculdade Trilógica KePPe & PACHeCo

Últimos Lançamentos

Aulas de 
Aquarela

Päivi Tiura 
Professora finlandesa 

Centro de Línguas - Augusta, 
Rua Augusta 2676  - Térreo

11   3063 – 3730 

da, mesmo que não tenha a menor in-
tenção de retribuir o relacionamento.

Aliás a atitude de provocação se-
xual que as mulheres têm traz enor-
me intranquilidade para toda a em-
presa: acaba com a produtividade, 
alimentando a alienação. Onde as 
feministas têm preponderância, seja 
no trabalho, nas reuniões socais ou 
familiares, o ambiente torna-se agi-
tado, e causa desentendimentos en-
tre homens e mulheres. 

Quantos bons profissionais não 
tiveram suas vidas e famílias destru-
ídas após terem caído na armadilha 
de mulheres doentes e perversas com 
aparência de vítimas indefezas.

Um cliente de psicanálise que 
mora em Londres queixou-se da 
desigualdade de tratamento que os 
homens vêm sofrendo em relação as 
mulheres. Disse ele:  “se eu toco de 
leve no ombro de uma mulher para 
cumprimentá-la posso ser acusa-
do de assédio sexual e ser punido 
por isso. Porém elas podem se ves-
tir de forma provocante e sensual, 
nos abraçar, encostar seu corpo no 
nosso sem que possamos nos sentir 
provocados, e sem que possamos  
exprimir qualquer reação. Parece 
que todas querem que sejamos ho-
mossexuais! E se conseguem nos 
castrar ainda somos chamados de 
impotentes, fracos e covardes.”

Nunca se ouve falar de homens 
que se revoltam por terem sido as-
sediados sexualmente por mulheres 
– existe entre eles um sentimento de 
vergonha se rejeitarem tal assédio.  
E se eles caem nas malhas da sedu-
ção feminina, se até ingenuamente 
demonstram seu impulso natural, 
as mesmas mulheres se enchem de 
ódio contra eles e os chamam de ani-
malescos. Porque então as mulheres 
gastam tanto dinheiro e tempo para 

Hoje as mulheres  não podem mais 
dizer que estão impedidas de fazer 
o que antes “só os homens podiam 
fazer” (impelidas pela inveja e pela 
projeção, elas viam uma grande van-
tagem na “poligamia”). As leis atuais 
garantem a liberdade das mulheres se 
relacionarem com quem desejarem, 
infidelidade conjugal não é mais pe-
nalizada, e em vários países abortos 
são de decisão única das mulheres. 
Dentro desse novo modelo de com-
portamento, as feministas garantiram 
o poder de vestir-se como bem enten-
dem  (ou despir-se) e têm a proteção 
da lei. Ao mesmo tempo, assistimos a 
uma forma inusitada de censura, fo-
mentada grandemente pelas feminis-
tas, feita aos homens heterossexuais.

Quem assedia a quem?

A sociedade e as leis só conside-
ram assédio aquele que é feito pe-
los homens. O assedio feminino não 
é nem reconhecido e muito menos 
criminalizado. Vou explicar melhor: 
o dicionário define assédio como 
“1.um tipo de violência que se ca-
racteriza pela insistência de deter-
minada pessoa em se insinuar se-
xualmente para outra, provocando 
desconforto nesta última.”

 Claro que essa lei foi dirigida 
prioritariamente aos homens que, 
pela sua natureza instintivamente 
mais ativa, respondem ao estímu-
lo sexual feminino, aparentemente 
passivo. Mas será que esse estímu-
lo sensual feminino é tão passivo e 
inocente? Não será um grande des-
conforto ao homens heterossexuais 
sofrerem diariamente, em locais 
públicos e privados, o apelo aberto 
e ostensivo das que se vestem e se 
comportam de forma provocativa 
para um homem normal ?

“2.O assédio sexual costuma acon-
tecer em ambientes de trabalho, 
quando o funcionário(a) é por vezes 
ameaçado, chantageado ou mesmo 
vítima de avanços sexuais (verbais 
ou físicos) sem o seu consentimen-
to.”      As mulheres que se comportam 
de maneira sensual e provocativa não 
estão agindo de forma a gerar descon-
forto e até torturar os homens hete-
rossexuais em  ambientes de estudo 
e trabalho, que deveriam requerer 
concentração? Qual homem saudável 
sente-se confortável tendo que traba-
lhar ao lado de uma mulher que exibe 
suas formas atraentes sem timidez? É 
esperado que mais dia, menos dia, o 
homem saia de seu controle e mani-
feste aquilo que geralmente a mulher 
no fundo espera : saber que é deseja-

serem cada vez mais sexys? Para te-
rem o prazer de poder humilhá-los e 
rejeitá-los?

Assédio no trabalho : indús-
tria florescente de processos

Humilhar o homem não é a úni-
ca recompensa das feministas.  Não 
existem leis apropriadas  em defesa 
dos homens heterossexuais assedia-
dos por mulheres. Existe a Delegacia 
da Mulher mas não a dos homens 
assediados, agredidos , processados, 
roubados  e colocados na cadeia pelas 
mulheres. O Decreto-Lei nº 10.224, 
de 15 de maio de 2001, acrescenta 
o artigo nº 216-A ao Código Penal 
Brasileiro, apresentando o seguinte 
texto: “Constranger alguém com o 
intuito de obter vantagem ou favo-
recimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência ineren-
tes ao exercício de emprego, cargo 
ou função.”

A pena para a violação desta lei é 
a detenção que pode variar entre 1 
e 2 anos.

Por que não existem processos tra-
balhistas movidos por homens hete-
rossexuais contra mulheres que os 
assediam no trabalho?

A possibilidade de serem economi-
camente compensadas nos processos 
trabalhistas não terá favorecido o 
abuso na aplicação dessa legislação 
incompleta? Aí vêm lucrando as mu-
lheres e seus advogados!

Assunto milenar
Mulheres atacarem a sexualidade 

masculina já foi assunto de inúmeros 
clássicos, desde Adão e Eva,  Sansão e 
Dalila a vários tratados de Psicanáli-

se – inveja do pênis, da sua virilidade, 
da sua liberdade, da sua capacidade 
– tudo em nome da desigualdade de 
sexos. Não é a mulher que sofre de 
complexo de castração, mas são elas 
que desejam castrar os homens.

E agora – que a mulher já conse-
guiu ser livre para fazer o que bem 
entende de seu corpo e de sua vida –
porque esse ódio permanece? 

Citando as mesmas fontes psica-
nalíticas (Freud, Klein e outros) e até 
bíblicas, só nos resta uma hipótese: 
a inveja feminista continua forte e 
firme e causando, mais do que antes 
seus desmandos.

ASSÉDIO FeMInInO: IndÚSTRIA FLoReSCenTe
Cláudia B. S. Pacheco*

Sansão enganado por Dalila

*Psicanalista e escritora, com 12 livros publica-
dos. Vice-presidente  da SITA,   presidente e 
fundadora da Associação Keppe & Pacheco e 
da STOP a Destruição do Mundo.



“Aqui se aprende o idioma 
da vida” (Frase de aluno do 
Centro de Línguas da FATRI).


