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Esta cartilha surgiu da necessidade que muitos indiví-
duos manifestavam de obter informações mais rápidas e
concisas sobre quem é Norberto R. Keppe, do que seja a
nova ciência Trilogia Analítica (Psicanálise Integral) e a
SITA — Sociedade Internacional de Trilogia Analítica.

Ela foi escrita em linguagem mais simples e direta, para
que se torne compreensível para todas as pessoas. As ilus-
trações foram feitas por Carlos Gomes de Freitas II.

Os conceitos nela expressos estarão sujeitos a modifi-
cações no decorrer do tempo, pois nenhuma ciência é es-
tática. As descobertas científicas trilógicas que se sucedem
dia-a-dia fornecem o caráter dinâmico e evolutivo, que
toda verdadeira ciência deve ter, ao trabalho de Norberto
R. Keppe e seus seguidores.

Cláudia Bernhardt de Souza  Pacheco





1.

A TRILOGIA ANALÍTICA
(PSICANÁLISE INTEGRAL)

A. O Problema

Vários problemas assolam a humanidade desde que ela
existe. Muitos desses problemas se transformam de tempos
em tempos. Alguns são parcialmente solucionados e outros
novos aparecem gradativamente, acumulando-se aos anteri-
ores.

Doenças, fome, pobreza, guerras, neuroses, vícios, subde-
senvolvimento generalizado, injustiças, exploração, escra-
vização do povo pela minoria do poder — tudo isso campeia a
vida neste planeta, de norte a sul, de leste a oeste.

Porém, é mais do que sabido e comprovado que a Terra
tem todos os recursos naturais necessários para que todos os
seres humanos vivam muito bem e em abundância. O homem
tem condições de, em pouco tempo, usar sua inteligência,
criatividade e trabalho para obter um desenvolvimento cientí-
fico, tecnológico, cultural, social e econômico a nível
interplanetário, obtendo grande felicidade.

A fome e a doença já deveriam estar banidas da face da
Terra; já poderíamos estar viajando pelo universo há muito
tempo, caso nossos recursos fossem bem utilizados; e a qua-
lidade de nossas vidas deveria ser elevadíssima — bastaria
que o ser humano (o povo) fosse informado e se
conscientizasse das últimas descobertas científicas, principal-
mente as trilógicas, e adotasse uma atitude trilógica, unifican-
do os campos da ciência, filosofia e espiritualidade numa ação
voltada à conscientização e correção da psicossociopatologia.
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Problemas que atualmente são considerados insolúveis, pron-
tamente seriam resolvidos, bastando dedicação e um certo grau
de honestidade e boa vontade, desde que o povo pudesse as-
sumir o controle da sociedade, no lugar de grupos corruptos e
mal intencionados que mantêm o poder econômico-social em
suas mãos.

B. A Solução

A Trilogia Analítica é uma ciência muito ampla e completa,
que surgiu do trabalho do cientista, filósofo e sociólogo brasi-
leiro, doutor em psicanálise, Norberto R. Keppe, interessado
em minimizar e resolver o sofrimento dos seres humanos. Com
o tempo, mais cientistas uniram-se a ela nessa empreitada e
formou-se um grupo de pessoas possuidoras dos mesmos ide-
ais, atualmente trabalhando em vários países da América do
Sul, do Norte, Europa, na Escandinávia. Até 1980, a Socieda-
de Internacional de Trilogia Analítica chamava-se Sociedade
de Psicanálise Integral. Isso porque Keppe, como psicanalista,
tratava das neuroses, psicoses e doenças psicossomáticas.

A Psicanálise Integral desenvolveu-se muito e passou a
estudar outras áreas problemáticas, como a filosófica e a reli-
giosa, além da científica, que também afetavam negativamen-
te os seres humanos; nessa ocasião ela passou a ser chamada
Trilogia Analítica.

Foi escolhido esse nome porque:

1. TRILOGIA — é a união dos três campos: ciência, filosofia e
espiritualidade. Mostra que o ser humano é trino na base
(sentimento, pensamento e ação), à semelhança do Cria-
dor, que tem três pessoas (Pai, Filho e Espirito Santo).
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2. ANALÍTICA — porque é um método científico, analítico, isto é,
são analisadas detalhadamente todas as partes dos fatos
para serem corrigidos erros de cada campo e promove o
desenvolvimento de uma ciência mais completa.

A Trilogia Analítica, embora alguns digam que o nome possa
sugerir, não é religião, ou método complicado e teórico. Pelo
contrário, a Trilogia é uma ciência clara, abrangente e prática,
e todas as pessoas, de qualquer idade, sexo, profissão ou raça,
podem compreendê-la perfeitamente, desde que se dediquem
ao seu estudo e aplicação. Todo o seu corpo de teoria e méto-
do é resultado de pesquisas que seguiram os mais rigorosos
critérios científicos.

Atualmente, a Trilogia Analítica, por ser uma psicos-
socioterapia (tratamento de problemas psicológicos e sociais),
tem que tratar de problemas psicológicos individuais, educaci-
onais, sociais, econômicos, políticos, espirituais, enfim, atua em
todas as áreas de interesse humano, para melhorar a qualida-
de de vida.



2.

TRILOGIA ANALÍTICA:
A CIÊNCIA UNIFICADA

Quando queremos ajudar o ser humano, integralmente, não
podemos tratar de sentimentos, sem considerar sua religiosi-
dade; sua pressão alta, sem saber o que o preocupa; suas
finanças, sem saber do seu passado; sua educação, sua filoso-
fia de vida etc.

 Enfim, não podemos tratar do homem “em pedaços”. Até
hoje,  o médico trata do corpo; o psicólogo de alguns proble-
mas de ajustamento social; o padre de problemas religiosos; o
psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações (com remédi-
os, choques elétricos e internações) e assim por diante.

Assim sendo, a sociedade também está fragmentada em
pedaços isolados que, não raro, são conflitantes entre si. É o
caso da incompatibilidade existente entre Ciência, Filosofia,
Teologia, Economia, Política etc. Essa é a esquizofrenia exis-
tente no interior dos seres humanos, projetada na vida social,
que divide tudo: pais e filhos, homens e mulheres, patrões e
empregados, o governo e o povo, as classes sociais etc.

Nascemos como seres unificados, e assim devemos ser
tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, tam-
bém unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de ma-
neira total.

Assim é a ciência chamada Trilogia Analítica: ela unifica
ciência, filosofia e teologia; sentimento, pensamento e ação; e
numa visão mais abrangente, visa à unificação dos homens,
raças  e nações.
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Enfim, não podemos tratar do homem “em pedaços”. Até
hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas
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É importante salientar que a Trilogia não é “mais uma coi-
sa nova”; é a ciência baseada em todo o trabalho anterior de
valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas, em séculos e
séculos de civilização.

Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se
possa pensar, possibilita um maior aprofundamento e especia-
lização de cada campo específico de estudo, anteriormente
impossíveis, devido, em grande parte, a essa separação dos
campos. Os campos de estudo trilógico se intercomunicam e
trocam informações, como no princípio dos vasos
comunicantes.

Por exemplo: a medicina tradicional não pode dar solução
total ao tratamento das doenças orgânicas, por não ter feito a
ligação entre a vida emocional e o nosso organismo.

 De um lado, os médicos tratam do corpo — de outro, os
psicólogos trabalham as emoções. Mas a única medicina ver-
dadeira é a sociopsicossomática, ou seja, a que une os fatores
sociais aos psíquicos e orgânicos e procura solucionar a ques-
tão nos três níveis, pois eles são interdependentes.

Como pode um médico tratar, através de comprimidos e
dieta alimentar, a úlcera do indivíduo que é inseguro por ques-
tões psicológicas internas e sofre enorme pressão dentro da
família, no trabalho e na sociedade?

A humanidade toda está doente. A economia, as leis, a
medicina, a psicologia, a religião, os seres humanos estão se-
veramente enfermos.

Existe uma unidade em toda essa doença, uma causa co-
mum, pois os seres humanos são, basicamente, os mesmos
em todos os lugares do mundo e as misérias foram todas cria-
das por essa patologia comum.

Portanto, havia necessidade de uma correção dos males
pela raiz. Esse trabalho de unificação, tão difícil e buscado por
tantos, agora pode ser realizado, através das descobertas des-
ta nova ciência.
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Para se tentar compreender mais a fundo o que realmente
é a Trilogia Analítica e como essa ciência poderia transformar
a sua vida, primeiro, seria preciso, embora sendo muito difícil,
que cada um desse uma pausa na agitação e na alienação da
vida diária.

Segundo, cada um precisaria fazer um esforço para
desinverter a própria maneira de ver as coisas e ajudar a for-
mar uma nova sociedade construída de cabeça para cima, na
direção certa, de acordo com o ser humano.

Ao que parece, esse trabalho de transformação já está len-
tamente se processando através da conscientização
psicossocial que já se iniciou em alguns grupos trilógicos espa-
lhados pelo mundo. Muitos indivíduos já estão se
conscientizando dos problemas e de suas verdadeiras causas,
curando-se de doenças físicas e psíquicas, retomando o seu
processo de desenvolvimento pessoal e iniciando uma nova
sociedade econômica, através de Residências e Empresas
Trilógicas.

Portanto, é só uma questão de tempo para que toda a hu-
manidade se transforme, pois o que funciona é verdadeiro e
permanece; a única preocupação é que essa transformação
ocorra a tempo, antes que as estruturas patológicas de poder
do mundo  acabem por destruir o planeta e a humanidade nele
existente.

A Trilogia Analítica é a ciência que estuda a tridimen-
sionalidade da realidade — definir a Trilogia seria como tentar
se definir a realidade, o que é impossível, dada sua grandeza e
complexidade. Como a realidade, a Trilogia Analítica é a ciên-
cia que deve ser “experimentada”, ou seja, vivida consciente-
mente.



3.

A SOCIOPATOLOGIA E
A SOCIOTERAPIA

A grande contribuição que o gênio de Freud deu para o
entendimento da psicopatologia foi quando ele percebeu que,
por detrás da máscara que o ser humano usa, existe um “ver-
dadeiro eu”, cheio de más intenções, mesmo muitas vezes in-
conscientes, e que essa hipocrisia é a causa das neuroses.

Keppe, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre
com a sociedade — por trás das estruturas sociais, políticas e
econômicas, de todas as leis, que o povo tanto respeita e ad-
mira, existe uma grande doença, repleta de más intenções,
inveja, desejo de poder, exploração e manipulação.

Na verdade, Keppe descobriu que, ao contrário do que se
pensa, o homem tem que se defender das instituições, das leis,
e dos sistemas dominantes, pois são, exatamente, a principal
causa das neuroses, psicoses, doenças e problemas humanos.

Keppe alerta que, por trás de cada teoria, de cada sistema,
é mister se levar em conta a psicopatologia do(s) indivíduo(s)
que o elaborou, pois ele será o reflexo de seu autor. Por isso, o
cientista deve ser trilógico, ou seja, ele próprio deve estar ci-
ente de sua psicopatologia para que ela não atrapalhe a sua
obra.

Nas suas mais recentes pesquisas, Keppe salienta a im-
portância do estudo da doença da sociedade, a qual vê como
basicamente doente em sua organização e valores, para que a
doença individual, ou a psicopatologia, também possa ser
corrigida. Por isso, criou a sociopatologia, ou o estudo da
doença social, e lança as suas descobertas nos livros Liberta-
ção dos Povos  — A Patologia do Poder e Trabalho e
Capital.
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De acordo com ele, não é possível um indivíduo ser são, se
é criado em família e sociedade tão patológicas que o influen-
ciam desde o nascimento, “deformando-o” definitivamente no
processo de “educação” e “socialização”.

De acordo com o psicólogo americano Bandura: “Sociali-
zação é o processo pelo qual o indivíduo desenvolve as
qualidades essenciais para funcionar com eficácia na
sociedade em que vive” (Bandura, Encyclophedia of
Psychology, Continuum, Nova York, 1982).

Em outras palavras, desde a mais tenra infância, o indiví-
duo aprende e internaliza os valores da sua família, escola e
da sociedade em que vive e percebe que, caso não se adapte
a eles, sofrerá as mais diversas formas de punição — desde a
verbal, a afetiva, moral, econômica, social, até a corporal.

De tal forma esse processo de socialização é eficaz que o
controle social é internalizado e a pessoa cria um mecanismo
de autocontrole, que dispensa o social. Isto é, cada ação é
prejulgada por esse sistema regulador interno e o indivíduo só
adotará formas de comportamento que são aceitáveis e apre-
ciadas pelo meio em que vive, ao passo que as atitudes e com-
portamentos que despertarem reações negativas, de punição
ou de indiferença, serão automaticamente evitadas pelo indi-
víduo, com antecedência.

Se considerarmos que todas as regras e valores sociais
são certos, o processo de socialização será saudável e neces-
sário. Mas se percebermos que grande parte das regras, prê-
mios e proibições foi instituída para servir a um esquema
socio-econômico de corrupção, então poderemos chamar esse
processo não mais de socialização, mas de “lavagem cere-
bral”, ou de mecanismo social de patologização. Nas socieda-
des humanas, somente um grupo de indivíduos detentores do
poder estabelece regras e leis econômico-sociais, a fim de
conservarem esse poder e oprimir e restringir a liberdade dos
demais seres humanos, e cada indivíduo é gradativamente cor-
rompido, à medida em que se “adapta” à estrutura social. O
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indivíduo é ensinado a mentir, desconfiar de tudo ou de todos,
a ser desonesto, a odiar o trabalho para “sobreviver” nesta
sociedade.

Fator agravante é que indivíduos e grupos revolucionários
que lideraram “as reformas sociais” aboliram de fato alguns
sistemas déspotas do poder, mas acabaram por instituir for-
mas ainda mais despóticas e refinadas de controle.

O que torna extremamente difícil a resolução deste proble-
ma é que os indivíduos que sofrem esse processo de lavagem
cerebral não têm condições de conscientizá-lo por conta pró-
pria. Isto é, a pessoa é moldada a pensar de determinada for-
ma; acredita-a como a única existente, a mais certa, mesmo
que não se sinta feliz com a maneira que vive. Freqüentemente,
repudia as outras alternativas, por temer que outras formas e
comportamentos mais livres sejam causa de punições muito
dolorosas (impressões colhidas de experiências anteriores). A
maioria dos indivíduos acredita que os poderosos são neces-
sários para manter a “ordem” e não que são justamente esses
que causam todos os conflitos sociais com as leis desonestas
que criam.

Será necessário que os indivíduos mais conscientes
reavaliem essas regras sociais, a que se submete geração a
geração, selecionem o que realmente tem valor e é saudável
do que é patológico e restritivo e tornem-se agentes
modificadores da estrutura social, econômica, dando soluções
mais adequadas para a aquisição de uma qualidade de vida
mais apropriada a sua espécie.

Por isso, Keppe não se atém à crítica do sistema social,
mas propõe soluções e cria a sua socioterapia: as Sociedades
e Empresas Trilógicas, que buscam fornecer uma educação
mais apropriada ao ser humano. O povo deve crescer total-
mente livre de restrições internas ou externas para a realiza-
ção do que é bom, belo e verdadeiro, e deve ser impedido de
agir contra esses princípios na sua vida ou na do próximo: de
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realizar sua inveja, teomania, preguiça etc., quer seja, através
do poder econômico, social ou de qualquer comportamento
patológico.

A função da educação deverá ser a de orientar o indivíduo
para o uso verdadeiro de sua liberdade — ou seja, o ser huma-
no só não é livre para agredir, explorar, aprisionar, destruir-se
e aos outros, viver na preguiça e alienação — mas é absoluta-
mente livre para tudo o que quiser fazer, desde que isso lhe
traga benefícios e à humanidade.

A educação atualmente não fornece essa liberdade ao in-
divíduo e ao povo, e os sistemas político, econômico e social
fizeram, de todos, escravos desses sistemas e dos indivíduos
que deles se beneficiam diretamente.

No livro Libertação dos Povos — A Patologia do Po-
der, Keppe faz um retrato perfeito desse estado de aprisiona-
mento a que todos se submetem sem consciência, e no
Trabalho e Capital mostra como poderemos nos libertar, atra-
vés de meios pacíficos e construtivos para nós e para a socie-
dade como um todo, propondo uma dialética saudável entre a
ação humana e as riquezas da criação.



4.

A PSICOTERAPIA DA
TRILOGIA ANALÍTICA

A. A Psicanálise Individual Trilógica

A psicanálise da Trilogia Analítica é resultado do desen-
volvimento da Psicanálise, de Sigmund Freud, Melanie Klein,
Wilfred Bion, unido às descobertas de outros cientistas e filó-
sofos de maior importância, como Sócrates, Aristóteles, To-
más de Aquino, William D’Ockan, John Locke, Voltaire,
Kierkegaard, Bergson e outros, além de Cristo.

Porém, o principal fator para o desenvolvimento do méto-
do trilógico foi a própria experiência e pesquisa científicas que
Keppe realizou com os seus clientes, que atendeu sempre em
grande número, em hospitais e consultório particular.

Na sessão de Análise Trilógica, que é de 30 a 40 minutos,
o analista utiliza-se do divã para que o cliente tenha a maior
concentração possível em seu interior, e não se distraia com a
pessoa do analista, que permanece fora de seu campo de vi-
são.

É necessário e indispensável que o cliente se deite no divã
para que consiga uma boa interiorização (uma atitude de per-
ceber a si mesmo) e sinta suas emoções e sentimentos mais
profundos. A união entre o pensamento e o sentimento, obtida
pela ajuda do analista, levá-lo-á à consciência e à ação corre-
ta, e, conseqüentemente, à cura.

O analista trilógico é aquele que, através de poucas pala-
vras e perguntas, leva o cliente à conscientização dos proble-
mas e atitudes que o estão prejudicando, bem como de suas

22



2 3

CLÁUDIA BERNHARDT S. PACHECO

causas  — e, por outro lado, leva à percepção da realidade
boa, bela e verdadeira da vida, que oferece muitas opções de
desenvolvimento.

A técnica utilizada é a Técnica Dialética (ver capítulo “Mé-
todo Dialético de Norberto R. Keppe”) ou Técnica de
Interiorização, que foi formulada pelo próprio Keppe, como
resultado da sua experiência analítica (nessa ocasião, já aten-
dia clientes em psicoterapia há 20 anos).

 Embora se utilize da associação de idéias, semelhante em
parte à da psicanálise, a dialética trilógica ou real é uma técni-
ca totalmente diferente de todas as outras técnicas
psicoterapêuticas, sendo altamente eficaz, no tratamento de
psicoses, neuroses e doenças psicossomáticas.

Na análise individual são focalizados mais os problemas
psicológicos, individuais do cliente, e como ele se relaciona
consigo mesmo, com a sociedade e com o mundo. Os sonhos
também são uma importante fonte de informações para a aná-
lise individual. Essa conscientização, embora ao nível mais
pessoal, leva à solução dos problemas relacionados à vida so-
cial, profissional e espiritual.

Devido à Técnica de Interiorização, falar dos outros tam-
bém é um meio de se conscientizar, desde que o analista ajude
o cliente a perceber o que ele fala de si mesmo através dos
seus relatos.

Para atender os clientes em sessões individuais, é absolu-
tamente essencial que o psicanalista trilógico tenha sido anali-
sado por vários anos, e também tenha tido um treinamento
prático e teórico adequado, para ter um bom domínio sobre a
Técnica Trilógica de psicanálise.

B. A Análise de Grupo Trilógico

Se na Análise Individual Trilógica a pessoa conscientiza
principalmente a problemática interior, no grupo ela é levada a
perceber como atua na sociedade. É como uma “socioterapia”
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O grupo fala de cada indivíduo por vez, de acordo com a
necessidade de cada um, procurando alertá-lo sobre as atitu-
des que o estão levando a prejudicar-se e aos outros.

Durante o tempo em que o cliente ouve o que as pessoas
têm a dizer a seu respeito, ele deve permanecer calado, para
evitar que se percam as opiniões de todos os que desejam
falar.

No final do relato, o cliente deve dar a sua opinião a respei-
to do que foi dito a seu respeito. Ao contrário de certos grupos
de análise, as pessoas do Grupo Trilógico deverão ser since-
ras, falar a verdade, mas sem agredir. As projeções são con-
troladas, isto é, o analista e o grupo não permitem que indivíduos
sem equilíbrio e sem critério emitam opiniões errôneas sobre o
analisado, que
iriam refletir somente a projeção de seus próprios problemas.

Diferentemente do que se pensa a princípio, a Análise
Trilógica de Grupo não tem nenhuma relação com “hot seat
techniques”, como “jogo da verdade”, como “gestalt therapy”
(psicoterapia da Gestalt), ou outras técnicas. Atrás de uma
aparente troca de impressões, existe toda uma filosofia e ex-
perimentação científica específicas da Trilogia Analítica, re-
sultada igualmente de 20 anos de trabalhos em grupo realizados
por Keppe. Somente os analistas mais experientes têm habili-
dade necessária para a direção desses grupos, que poderão
durar de 1:30 a 2:00 horas.

Algumas pessoas, iniciantes das sessões de grupo, confun-
dem a atitude sincera de se falar a verdade uns aos outros,
sem a máscara e hipocrisia tão comuns na sociedade, com
agressão. Longe disso, somente aquele que quer ajudar o pró-
ximo tem a força de vontade de abrir o seu coração e dizer-
lhe toda a verdade que sabe a seu respeito, o que poderá ser-lhe
de grande auxílio. Na maioria das vezes, os indivíduos do gru-
po têm uma visão muito mais correta do que o analisado tem
de si mesmo.
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Recomenda-se para um bom tratamento que o cliente faça
um mínimo de duas sessões de análise individual e uma de
grupo, por semana. Quanto maior a freqüência às sessões in-
dividuais e de grupo, mais rápido e proveitoso é o tratamento.

Nenhuma espécie de medicação é utilizada na psicos-
socioterapia trilógica.

C. A Importância da Crítica na Análise
    de Grupo

Na Psicoterapia de Grupo Trilógica, dá-se muito valor à
critica. Crítica, vem do grego kritikos e é relacionada à pala-
vra crise. Crise quer dizer julgamentos, em grego, e também
quer dizer “ponto agudo de uma doença” ou “turning point”
(como se diz em inglês), o momento de mudança.

Nossa civilização não aceita críticas, assim como as pes-
soas mais doentes não as aceitam. Mas, para a psicoterapia
integral, ou trilógica, a crítica é vista como um importante mo-
mento, quando um grupo de pessoas e o próprio analisado fa-
zem julgamentos sobre si mesmo, suas atitudes e sobre a vida,
procurando as causas de seu sofrimento; o que suceder, pro-
piciar-lhe-á mudança para melhor, e a superação da sua crise.

A crítica aceita é o “turning point” da doença para a saúde,
do erro para o acerto, do pior para o melhor. Porém, o ser
humano acostumou-se a rejeitar fortemente qualquer crítica,
vendo nela uma agressão, uma ameaça a sua identidade.

O indivíduo mais equilibrado é aquele que aceita críticas,
pois nelas poderá obter a percepção de certos ângulos de sua
pessoa ou de sua vida que antes lhe passavam despercebidos;
conseqüentemente, terá meios para corrigir os pontos fracos,
obtendo visível melhora.
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Obviamente, existem as críticas verdadeiras que são as
construtivas, e as pseudocríticas, que são emitidas com a fina-
lidade de destruir e agredir, e são fruto da inveja daquele que
critica. Porém, na Psicoterapia de Grupo Trilógica, os indiví-
duos são impedidos pelo próprio grupo ou pelo psicanalista de
projetar simplesmente os seus problemas ou de simplesmente
manifestar sua inveja.

Como as sociedades humanas e os indivíduos aboliram as
críticas da vida diária, a humanidade se tornou muito doente
em geral, tornando-se muito necessário que haja grupos
dedicados a essa finalidade para obterem-se mudanças
significativas.



5.

A MEDICINA PSICOSSOMÁTICA DA
TRILOGIA ANALÍTICA

A única e verdadeira Medicina é a psicossomática. A ma-
neira como ela é praticada, atualmente, não é a real, pois
supervaloriza o orgânico, tentando negar a importância do psi-
cológico, que é a causa mestra de todo desarranjo no organis-
mo. Mesmo os médicos, que dizem praticar a medicina
psicossomática, costumam tratar de seus clientes através de
calmantes, o que, na realidade, só encobre a maioria das cau-
sas das doenças, que é psicossocial. Nesse caso, os sintomas
podem ser aliviados temporariamente, mas eles retornam as-
sim que a ingestão de medicamentos se interrompa. Além dis-
so, os calmantes e psicotrópicos causam efeitos colaterais
graves e desagradáveis — às vezes piores do que os da doen-
ça que pretendem combater.

Hipócrates, o pai da Medicina, afirmou que “não existe a
doença, existe o doente”. É evidente que somos uma unidade
indissolúvel entre psíquico e físico, com a predominância do
primeiro, pela sua superioridade. Portanto, todo doente adoe-
ce psiquicamente primeiro, e, em conseqüência, fisicamente.

Os leitores nos perguntarão: mas, e os vírus, as bactérias,
as irradiações atômicas, as verminoses, a desnutrição, as do-
enças hereditárias, de onde surgem? Ao que responderemos:
a vida atual neste planeta está muito distante de ser o que
deveria ser. Muitas doenças atuais são o resultado da destrui-
ção gradativa do nosso planeta pelas mãos dos próprios ho-
mens e não deveriam existir. Vejamos alguns dados.
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A relação entre o stress, as doenças psicossociais e as
orgânicas está melhor  explicada no meu livro A Cura pela

Consciência — Teomania e Stress. Lá eu procuro esclarecer
como a luta que o ser humano faz contra a consciência de
seus erros e dos problemas sociais pode adoecê-lo e, até
mesmo, levá-lo à morte.
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O meio ambiente (ecossistema) está sendo irrepara-
velmente destruído pela ganância e inconseqüência dos gru-
pos poderosos que exploram os seus recursos. A tecnologia a
serviço do poder econômico colabora grandemente para o en-
venenamento e extinção de várias espécies de vida no plane-
ta, através da energia atômica, indústrias poluentes, agentes
tóxicos etc. A raça humana está sendo enfraquecida: surgem
novas doenças fatais (ex: AIDS) e a genética humana está
em franca deterioração devido ao stress contínuo causado pelo
tipo de vida descontrolado e pelo uso de drogas, medicamen-
tos em excesso, álcool, promiscuidade etc.

Todos esses fatos são resultados do desequilíbrio psicosso-
ciopatológico que domina a sociedade, sem que os seres hu-
manos se apercebam disso claramente. Portanto, existem
doenças que têm causas psicossociais indiretas e outras, dire-
tas. A humanidade tem uma vida totalmente em desacordo
com a sua essência e natureza. Jamais poderemos ser saudá-
veis nessas condições.

Por isso é que os povos mais adiantados, como os
escandinavos, por exemplo, preocupam-se em desenvolver a
medicina preventiva, para prevenir as doenças dentro do
possível, e não combatê-las depois de instaladas, pois sabem
que os métodos médicos tradicionais, raramente conseguem a
recuperação total dos doentes.

Essencial será a prevenção das doenças, através da
conscientização da psicossociopatologia dos erros individuais
e sociais, para que eles sejam corrigidos e o homem possa ter
uma vida mais saudável, mais adequada a sua natureza. No
dia em que isso ocorrer, as doenças serão controladas.

A Trilogia Analítica considera existir uma analogia perfeita
entre o psíquico e o orgânico. O nosso organismo conta com
um sistema imunológico (de defesa) que é capaz, estando no
funcionamento normal, de combater todos os ataques de ele-
mentos que lhe são hostis. Caso isso não esteja acontecendo,
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é porque, psiquicamente, o doente também está sem defesas
para solucionar seus problemas, levando-o à situação de stress.

A relação entre o stress, as doenças psicossociais e as
orgânicas está melhor explicada no meu livro A Cura pela
Consciência — Teomania e Stress. Lá, eu procuro esclare-
cer como a luta que o ser humano faz contra a consciência de
seus erros e dos problemas sociais pode adoecê-lo e, até mes-
mo, levá-lo à morte.

Por exemplo, as emoções negativas, como inveja, medo,
raiva, se não conscientizadas, para serem controladas, cau-
sam o desequilíbrio psiconeuroimunológico, acarretando as mais
diversas doenças. Nenhum ser humano acha agradável cons-
cientizar aspectos negativos, mas a aceitação desse trabalho
é o fator mais importante para que se tenha boa saúde física e
psíquica.

A Psicossomática da Trilogia Analítica trata dos clientes
com doenças orgânicas através de psicoterapia individual e de
grupo, e nas Residências e Empresas Trilógicas, pois busca
solucionar as causas psicossociais do seu adoecimento, por
meios igualmente psicossociais, ou seja, o sentimento, a pala-
vra e a ação. Portanto, a Trilogia Analítica jamais receita me-
dicamentos aos seus clientes, embora respeite a escolha de
seu paciente de manter, colateralmente à análise, o acompa-
nhamento clínico de seu médico.

Algumas doenças, embora sejam minoria, estando em es-
tado muito avançado, necessitam de um auxilio médico (por
exemplo, uma úlcera perfurada). Cirurgia de emergência, obs-
tetrícia, serviços de pronto-socorro, poderão estar no futuro
entre as únicas formas de medicina, além da preventiva, obvi-
amente.

A Psicossomática da Trilogia Analítica é preventiva, mas
também é curativa, pois ela é aplicada em pacientes com do-
enças endocrinológicas, cardiovasculares, do aparelho respi-
ratório, ginecológico, imunológico, doenças infecciosas,
degenerativas, neurológicas, psiquiátricas, com alta  porcenta-
gem de cura.
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O verdadeiro médico deve visar ao fortalecimento do pró-
prio sistema imunológico do cliente, para que não haja somen-
te uma remoção passageira dos sintomas ou uma transferência
da doença de um órgão para o outro, o que acontece
freqüentemente em processos de “cura” através de sugestão
ou técnicas de relaxamento.

É necessária uma mudança fundamental e duradoura na
maneira de sentir, pensar e agir do indivíduo; como criarem-se
novos hábitos de viver, saudáveis, para substituir os anterio-
res, doentios. É por isso que se recomenda que o cliente faça
analise por um período de seis meses a um ano, mesmo tendo-
se curado dos sintomas orgânicos nas primeiras semanas, para
que corrija também a sua vida afetiva e profissional, as maio-
res fontes de stress.



6.

A DOENÇA NÃO EXISTE POR SI:
É UMA PRIVAÇÃO DA SAÚDE

Para entender melhor o doente e saber como tratá-lo,
Keppe viu a necessidade de compreender-se primeiro o que é
a doença, tanto a orgânica, como a mental e a social.

Para isso, pesquisou na filosofia o que seria a raiz do mal
(das doenças) e do bem (sanidade). Ele obteve a resposta que
precisava de Taciano, filósofo cristão do século II, que expli-
cou a origem do mal “privação do bem” (malum privativo
boni) — mostrando claramente que o mal não tem existência
própria; ele é a ausência, a privação do bem, portanto, a sua
“existência” é dependente do próprio bem. Taciano foi segui-
do posteriormente por Tertuliano, Agostinho e Tomás de
Aquino, entre outros filósofos.

Isso quer dizer que tudo o que foi criado, originalmente é
bom; tudo o que for existente, por si, antes da interferência
negativa do ser humano, é bom, belo e verdadeiro.

Keppe quis dizer que a realidade, originalmente, era toda
boa. Portanto, o mal, as doenças foram introduzidos, posteri-
ormente à criação do universo, como uma deturpação; algo
acrescentado, artificial.

Isso é fácil de exemplificar pela própria medicina e pela
física. Por exemplo: não existe a doença em si. Existe o doen-
te. E para existir o doente, primeiramente precisa haver o indi-
víduo são, que se tornou doente.

Portanto, a doença é uma alteração da saúde. Dando outro
exemplo: a úlcera é a destruição da mucosa do estômago —
portanto, não haveria úlcera, se antes não houvesse a mucosa
saudável para ser destruída.
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As neuroses não existem por si próprias na nossa nature-
za. Mas são criadas a partir do momento em que adotamos ou
somos obrigados a viver uma existência fantasiosa, em desa-
cordo a nossa vontade genuína.
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Na física, explica-se não existir o frio, mas, sim, a ausência
de calor; não existem as trevas, elas são a ausência da luz; e
assim por diante. Portanto, não existem Bem e Mal como uma
polarização necessária,  há somente o Bem e a ausência do
Bem (Mal).

As neuroses e psicoses são uma atitude, portanto, não têm
existência própria. Elas existem quando estamos fabricando e
enquanto a sociedade as fabrica; pararão de existir no mo-
mento em que adotarmos uma atitude mais sã e pudermos
viver numa sociedade igualmente saudável. Acredita-se que
as doenças tenham causas endógenas (vindas do nosso orga-
nismo) ou exógenas (vindas de germes e vírus do meio ambi-
ente), mas não percebemos que a maioria das doenças advém
de problemas psicossociais. As neuroses não existem por si
mesmas na nossa natureza. São criadas a partir do momento
em que adotamos ou somos obrigados a viver uma existência
fantasiosa em desacordo a nossa vontade genuína. Por exem-
plo: se formos brigados a trabalhar como empregados de uma
instituição desonesta ou poderosa, se exercermos alguma ati-
vidade de exploração, se formos preguiçosos e omissos, se
formos privados da cultura, conforto ou privarmos os outros,
possuindo mais do que merecermos, se negarmos o amor, a
bondade e o auxilio ao próximo, se não formos livres para
decidir nossos destinos, se vivermos uma existência “despreo-
cupados” com o sofrimento e a destruição da humanidade,
não poderemos ser sãos.

Portanto, doença é uma maneira de sentir, pensar e agir
contra a nossa essência boa, bela e verdadeira — caso con-
trário, fizéssemos o que fizéssemos, não sentiríamos angústia,
depressão, não sofreríamos e não ficaríamos doentes.

As filosofias hegeliana e marxista desenvolveram a dialética
dos opostos, que afirma ser necessário haver a tese e a antíte-
se, o sim e o não, o bem e o mal, a fantasia e a realidade, o
ódio e o amor, para chegarmos à verdade (síntese). Mas isso
é impossível. Seria o mesmo que unir a “coisa” à “não coisa”,
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para chegar-se a um terceiro elemento, o que é impraticável.
Keppe afirma que somente a união de dois elementos reais
pode levar a um terceiro também real (dialética keppeana): o
amor e a ação, a verdade e a liberdade, a beleza e a bondade,
o trabalho e a riqueza etc.

Desde a primeira infância somos grandemente influencia-
dos negativamente pelo ambiente (família, escola, sociedade).
que nos transmite filosofias de vida muito doentias, elaboradas
para servir as estruturas que detêm o poder econômico-soci-
al.

Essas filosofias nos são transmitidas através da educação,
de exemplos, de leis e normas sociais. A criança geralmente
imita os modelos de comportamento neurótico das pessoas às
quais está mais ligada e nos quais tem mais confiança, e com
isso aprende a sentir, pensar e agir contra a sua própria natu-
reza, e de acordo com a estrutura invertida da sociedade.

De outro lado, existem os fatores individuais ou psicopatoló-
gicos que atuam no nosso desenvolvimento: a inveja, a teomania,
a inversão, a desonestidade, as fantasias. Essas atitudes po-
dem ser conscientizadas e corrigidas através de uma educa-
ção saudável, por serem atitudes e não tendências inconscientes
ou instintos hereditários; podem também ser agravadas pelo
ambiente que ensina e reforça o comportamento patológico.

Em grande parte, aprendemos a ser doentes após o nosso
nascimento e ensinamos a loucura a outros seres humanos,
mesmo que não tenhamos a consciência clara do que estamos
fazendo.

Esse ciclo vem se arrastando por séculos e séculos e cada
vez mais o homem adoece a sociedade, e é adoecido por ela.
Nessa tentativa de sermos “deuses” poderosos e ilimitados,
nós criamos a fantasia, que não é o oposto da realidade, mas é
sua privação, pois a fantasia é o que não existe (falsa dialética).

Os psicóticos são aqueles que mais desejam o poder e vi-
vem nessas fantasias de grandeza. Podemos dizer que os do-
entes poderosos criaram uma “sociedade fantasia”, impedindo
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que a verdadeira sociedade exista. Os indivíduos mais
teomânicos que desejam o poder econômico-social, são os mais
doentes por serem os mais invejosos. São os que tentam rea-
lizar a dialética com a fantasia.

Esse mundo de fantasia é invertido, onde a inversão, que
existe principalmente no interior dos seres humanos mais
doentes, se “realiza” socialmente, com toda intensidade. Por
exemplo: o ser humano acredita que a honestidade é para bobos
e que a desonestidade é para os espertos; que o poder é a
felicidade e a humildade é humilhante; que os arrogantes são
fortes e que os bondosos e simples são fracos; que o amor faz
sofrer e o ódio nos protege; que a alienação liberta e o trabalho
escraviza.

Assim aprendemos a viver uma existência contrária a nos-
sa natureza, criando todas as nossas doenças físicas, psíqui-
cas e sociais. Na realidade, ser humano algum deveria ter
poder, a não ser para preservar a liberdade do bem, da verda-
de e da beleza.

Portanto, a definição de Keppe sobre a neurose é que “ela
é a deturpação, omissão ou negação da realidade, que é
originalmente boa, bela e verdadeira (sanidade)”. Digo,
originalmente, pois a vida humana já foi deturpada, negada e
omitida, pela loucura dos seres humanos.

A finalidade da Trilogia Analítica é a de tentar recuperar,
no máximo, as condições reais originais da humanidade, que
formariam uma sociedade saudável, feliz e extremamente de-
senvolvida.



7.

O USO DA VONTADE E A
RESPONSABILIDADE NA CURA

A grande tendência de muitas orientações psicológicas e
psiquiátricas tradicionais é a de estabelecer um pacto com a
doença da estrutura social, considerando a sociedade, a famí-
lia, as instituições como basicamente certas, tentando adap-
tar-lhe o indivíduo.

Ultimamente, Keppe percebe que o homem jamais poderá
ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutu-
ra, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade
essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade.

Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem
sido a de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar
as pessoas às situações, que são, em si mesmas, erradas e
desonestas. Por exemplo: a situação de explorado, de empre-
gado, é altamente desonesta em si, e, conseqüentemente, é
neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mes-
mo sem saber, em grandes corporações, quer sejam capitalis-
tas ou de estado, ensinando seus clientes a serem submissos à
autoridade dos poderosos da sociedade.

Os próprios profissionais da área de saúde são produtos da
mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é traba-
lhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuan-
do o mecanismo de alienação.

Porém, embora Keppe considere a influência do meio a
principal causa atual das neuroses, na psicoterapia ele dá ên-
fase à responsabilidade individual, ou seja, ao uso que  a pes-
soa faz da sua vontade, tanto no que se refere ao seu
comportamento, como na maneira em que se relaciona com a
doença social. Por isso, define a neurose como atitude de
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Por exemplo: a situação de explorado, de empregado, é
altamente desonesta em si, e, conseqüentemente, é
neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mes-
mo sem saber, em benefício das grandes corporações, quer
sejam capitalistas, ou de estado, ensinando seus clientes a
serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade.
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omissão, negação ou deturpação da realidade, quer seja no
sentido individual, como no social; e a partir do momento em
que o indivíduo conscientiza as causas de seus problemas e os
sociais, caber-lhe-á basicamente promover a sua cura, ado-
tando uma atitude mais certa. Deverá também agir no sentido
de corrigir a sociedade, promovendo atividades mais honestas
e saudáveis.

Na conferência realizada no Congresso Internacional de
Psicologia Humanística, em 1980, em Genebra, Suíça, Keppe
disse: — “O homem adoece, porque é desonesto; e não é
desonesto, porque é doente”, mostrando que as doenças são
causadas pela falta de ética (desonestidade), que o indivíduo
em grande parte aprende na estrutura familiar e social corrup-
ta e que adota como a melhor para a sua vida.

Em termos mais claros: cada um de nós é bastante respon-
sável, tanto pelos problemas que tem como pelo sucesso que
consegue. Essa responsabilidade não se limita a nossa vida
pessoal, mas principalmente estende-se à vida social à qual
estamos engajados e como nos relacionamos com ela.

Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer do-
ença, se sentimos angústia, depressão, é porque, mesmo sem
perceber, estamos usando a nossa vontade de maneira inver-
tida: no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Faze-
mos isso de várias maneiras, mas, a mais freqüente causa, é a
atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos er-
ros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos
nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanar-
mos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos
ou econômico-sociais.

A Psicanálise Integral tem por finalidade básica levar o
indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade:
que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o
perceba claramente, por questões de inversão, de megaloma-
nia, narcisismo, inveja, e principalmente sob influência do sis-
tema econômico-social, igualmente invertido e patológico.
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A noção da liberdade do uso da vontade é fator absoluta-
mente essencial, para a cura do doente, pois somente aquele
que a usa no sentido de acatar a consciência, poderá curar-se
e corrigir os erros da sociedade em que vive.

Há aqueles que contra-argumentam dizendo: “mas, qual a
liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômi-
cos, políticos e sociais existentes no mundo?” De fato, ser
humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse
contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o
“status quo” ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-
lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e atual-
mente estão fazendo, através, por exemplo, das Empresas e
Residências Trilógicas.

Porém, se a partir do momento em que o indivíduo, estando
consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade e
liberdade no sentido de corrigi-las, é porque ele próprio é mui-
to desonesto. Nesse caso; a causa de seus males será mais
psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente res-
ponsável por sua doença.



8.

O MÉTODO DIALÉTICO DE
NORBERTO KEPPE

Toda a ciência deve basear-se em sistema filosófico orde-
nado, pois, se a maneira de raciocinar do cientista for certa,
ele chegará a resultados corretos; se a maneira de raciocinar
for errada, todas as conclusões que tirar também serão erra-
das. Na Psicanálise Integral, a dialética (ou o diálogo) é a
base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar-
se a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou
seja, tem de unir os sentimentos certos às idéias certas.

Keppe explica que o desenvolvimento humano é um pro-
cesso continuo de união do sentimento verdadeiro (amor) ao
pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e
ação, também verdadeiras, e, conseqüentemente, à cura de
todas as doenças. Essa é, de acordo com Keppe, a única
dialética possível, “a que unifica dois elementos reais para
se chegar a um terceiro, também verdadeiro”, estabelecen-
do-se uma constante transformação, base da própria existên-
cia.

Ele também esclarece existir a falsa dialética, ou a dialética
errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos pa-
tológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um
elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por
Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas
psicoterapêuticas ou psicanalíticas: é a dialética do ser e do
não ser, do sim e do não. Exemplificando: o neurótico procura
unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente; o
psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera
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Keppe também esclarece que existe a falsa dialética, ou a
dialética errônea, que é justamente a base dos processos psí-
quicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar
com um elemento falso ou inexistente.
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resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da
antítese, ela deixa de ser umdiálogo, para ser um monólogo, ou
uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre
é “do contra”, rejeitando, a priori, tudo o que é bom, belo e
verdadeiro.

A dialética keppeana trabalha com erros e acertos - as
sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus
erros, tornando o diálogo impraticável:  são unilaterais, portan-
to, parciais e não se desenvolvem (reacionários).

Tudo o que o doente pensar movido pelo ódio e inveja, pen-
sará errado, fato que o levará a ações também erradas. Só
aquele que ama, pensa corretamente, e, através dessa união,
sentimento e pensamento, chegará à consciência que lhe pos-
sibilitará agir corretamente. E por isso que as crianças e adul-
tos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e,
no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais
afetivos progridem satisfatoriamente.

No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno: somente
os mais humildes, possuidores de uma atitude de mais afeto,
aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros, para vi-
verem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática, cristã ou
keppeana: os humildes serão exaltados e os arrogantes, humi-
lhados, mostrando que somente o amor (elemento real) pode
unir-se à inteligência (outro elemento real) para um bom re-
sultado.

Os arrogantes de coração são humilhados, pois suas ações
são o resultado de uma dialética falsa ou errônea — a tentati-
va de dialogar com o ódio, com a megalomania, ou a ausência
total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Keppe
cita em seu livro O Reino do Homem, vol. II:  “Psicoterapia
Trilógica é o processo de conscientização da dialética er-
rônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade
dependem só dessa percepção.”

Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações
psicológicas baseia-se na dialética errônea e considera a es-
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sência do ser humano e da própria realidade como boa e má
ao mesmo tempo. Elas tentam integrar “o lado negativo ao
positivo” do ser humano, dando todo o apoio à loucura da hu-
manidade. Exemplificando: Freud considerava o inconsciente
base do psiquismo humano e o inconsciente seria o depositário
de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise
freudiana leva à idéia de que a agressão, o ódio, a inveja, emo-
ções destrutivas, terão que ser integradas à. personalidade,
revelando a idéia de que essa união do consciente ao inconsci-
ente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portan-
to “não” consciente, algo que não existe, fato em si mesmo
absurdo, já de início.

Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a
preguiça têm existência por si mesmos no interior do ser hu-
mano, necessitando, portanto, ser liberados normalmente, sob
pena de, reprimidos, causarem doenças aos seus portadores.
Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressi-
va com a sociedade (assertiveness) é altamente saudável e
produtiva. Por isso, vivem guerra entre si e com o resto do
mundo, acreditando estar numa conduta correta.

O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do
que é negativo para que eles deixem de existir — essa é a
dialética realista keppeana.



9.

A CONSCIÊNCIA

Na língua inglesa, existem as palavras: conscience, que
significa a consciência do certo e do errado (ética ou moral), a
palavra consciousness significa estar consciente de, um es-
tado mental de alerta, e a palavra knowledge significa conhe-
cimento. Na língua alemã, existe a palavra Gewisen, que
também se refere à consciência no seu aspecto ético, e a pa-
lavra Bewustsein, que se refere mais a uma função mental,
intelectual, de conhecimento. Na língua portuguesa, existe a
palavra consciência, que é usada em dois sentidos, no senti-
do ético (afetivo) e no sentido de uma faculdade mental (estar
alerta), e a palavra conhecimento, que significa o ato de co-
nhecer.

Para a lingüística, esses três significados seriam distintos,
não se misturando, e muitas vezes até se contrapondo. Por
exemplo, as premissas: “O que é errado para um, é certo para
o outro, dependendo da cultura” (relativismo) e “a ciência se
opõe muitas vezes à moral e à religião.” São conceitos
distorcidos, provenientes dessa dicotomia entre a consciência
ética (afetiva) e a intelectual. Na realidade, ética (bondade) e
inteligência devem estar sempre juntas para que possa haver
o conhecimento da realidade.

Para Keppe, a palavra consciência é dialética e engloba
dois sentidos, que exprimem duas funções: primeiro, o sentido
de consciência ética (a moral), e, segundo, o de conhecimen-
to, saber de. A primeira função é a ligada ao nosso sentimento
de amor e de bondade, que sempre nos impele a sermos bons,
certos e falarmos a verdade. A segunda função é ligada ao
nosso pensamento: nossa inteligência apreende os dados in-
formativos e da experiência, trabalha com eles e a aprendiza-
gem resultante é arquivada na memória.
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Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentin-
do, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua
consciência será incompleta, pois somente a função intelectu-
al não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se
deixam dominar pela psicopatologia (raiva, inveja,
desonestidade, agressão, megalomania etc.) e  que só dis-
põem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-
las apropriadamente.
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A união das duas funções forma um terceiro e completo
resultado que seria a consciência, propriamente dita, a única
que é a verdadeira lucidez e sabedoria, que permite ao indiví-
duo o seu desenvolvimento, formando uma trilogia perfeita.

 Esse é o sentido da palavra consciência para Keppe, que
revelou a enorme capacidade transformadora desse elemento
psíquico. É tão grande a sua importância., que o objetivo prin-
cipal do trabalho trilógico é o de trazer a consciência da cons-
ciência (ler o livro A Consciência, de Norberto R. Keppe,
Proton Editora, 1978).

Consciência é estar com a ciência — estar-se ciente da
realidade. O leitor poderá perguntar: consciência de que
realidade? Eu diria: de toda a realidade, da material e da
imaterial; por exemplo, das leis da física, da química, do amor,
da beleza, da bondade, de Deus, da natureza; e também da
realidade deturpada, ou seja, das doenças, dos roubos, da morte,
das agressões, da pobreza, da fome etc.

                     A TRILOGIA DA CONSCIÊNCIA

CONSCIÊNCIA
(ética ou afetiva)

unida a            resulta na verdadeira
               CONSCIÊNCIA

CONHECIMENTO
(mental, intelectual)
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Por isso, Keppe chama o seu trabalho de Trilogia, pois tra-
balha com a união do sentimento de amor (lº elemento, ética)
ao pensamento (2º elemento), resultando na consciência (3º
elemento). Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são
os que limitaram uma dessas duas funções, conseqüentemen-
te prejudicando e atrofiando a própria consciência.

Notem, porém, os leitores que a doença mental, as neuro-
ses, as psicoses são resultado primeiramente da negação da
consciência ética e não o resultado da ignorância involuntária.
O indivíduo desinformado não é necessariamente louco (por
isso, pode haver índios sãos e europeus loucos, por exemplo).
Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda
condições de saber. Por exemplo: existe oxigênio em outros
planetas?

A única ignorância patológica é a que resulta daquele que
não quer aprender, que tem preguiça ou inveja e não quer
estudar, informar-se, progredir.

Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade; é uma es-
colha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa
a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom.
Por isso, Keppe afirma: “o indivíduo não é desonesto por ser
doente; mas é doente por ser desonesto”.

Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentin-
do, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua
consciência será incompleta, pois somente a função intelectu-
al não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se dei-
xam dominar pela psicopatologia (raiva, inveja, desonestidade,
agressão, megalomania etc.) e que só dispõem das informa-
ções intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamen-
te. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como
altamente inteligentes; na verdade, são bons memorizadores,
decorando o que lêem nos livros e ouvem dos professores,
mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das
definições de inteligência é: “a capacidade de resolver novos
problemas” — e não a capacidade de memorizar somente.
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Parece ser por isso que os melhores alunos resultam os
piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a
usar a inteligência, ligando-a aos elementos afetivos, o que
lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes, esses
indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se profes-
sores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica
(juizes, advogados), tornando a estrutura social ainda mais
patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consci-
ência, no sentido trilógico; cometendo as maiores barbarida-
des em nome da ciência, política, economia etc. (Hitler, Stalin,
Adam Smith, Ricardo etc.). Eles fabricam mais teorias
fantasiosas, afastados da realidade.

Se o indivíduo é bom, e ético, mas não dispõe de informa-
ções intelectuais adequadas, também não poderá se desenvol-
ver adequadamente, pois, para que exista a consciência no
sentido verdadeiro, é necessária a aprendizagem de como é a
realidade.

Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser
maior ou menor na proporção da aceitação da consciência
ética (interna) e da aprendizagem intelectual (externa), alar-
gando-se gradativamente com a realização dessa dialética.

A criança invejosa e preguiçosa, na escola, não vai apren-
der na mesma proporção à criança que gosta de estudar e
aceita ser corrigida pelos professores. A ética é algo inato e
tão real que até nas crianças pequenas se verifica a sua exis-
tência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como
destruir um objeto da casa ou urinar onde não deveria, imedi-
atamente assume uma atitude de se esconder, dando a im-
pressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a
malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos
de defesa (racionalização, negação, agressão etc.) contra o
reconhecimento de suas culpas.

Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipó-
critas, incentivando-as a encobrirem seus erros, mentir e dis-
farçar a verdade.
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Nota-se que esse componente ético da consciência é de
extrema importância no processo de aprendizagem e desen-
volvimento, pois, caso a criança negue a consciência de seus
erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcio-
namento de sua consciência, no sentido intelectual também,
brecando a dialética normal entre os seus sentimentos (moral)
e a sua inteligência (conhecimento).

O estudante de medicina que não quiser usar do conhe-
cimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes,
mas, sim, para fazer comércio e pactuar com a estrutura
corrompida da Medicina, jamais aprenderá o mesmo referente
àquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai
apreender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros
e os de  seus professores para atingir um bom resultado e,
inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é o do indivíduo sem
ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é o do
indivíduo que une honestidade e inteligência para ser um
profissional consciente.

Em outras palavras: quanto mais ética a pessoa for e quan-
to maior sua aprendizagem intelectual, maior será a sua cons-
ciência. Obviamente,  o desonesto, por mais que leia, estude e
seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é
inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta se-
leciona o que lhe “interessa” saber, rejeitando principalmente
o conhecimento de seus erros, ao passo que o indivíduo ético
aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo con-
seqüentemente melhores condições de corrigi-los.

A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consci-
ência e querer negar os próprios erros, e os erros sociais, Keppe
chama de insconscientização ou alienação. Nisso difere de
Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas
que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua cons-
ciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com
essa atitude de inconscientizar suas culpas (alienação), o ho-
mem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais.



10.

A CONSCIENTIZAÇÃO E
A INCONSCIENTIZAÇÃO

Imagine-se o leitor numa casa cheia de objetos jogados,
muitas coisas em desordem, sujeira, peças quebradas e vaza-
mentos, porém, na escuridão. Você não conseguirá ver bem o
que existe dentro dela e poderá pensar que tudo está em or-
dem, sem maiores motivos de preocupação. Se a iluminarmos
gradualmente, veremos, pouco a pouco, que a situação era
pior do que parecia à primeira vista. Muito trabalho seria ne-
cessário até colocá-la em ordem. Assim é o nosso interior
psicológico.

Outro exemplo: imaginem os senhores que estão no cine-
ma assistindo a um filme qualquer - mas a imagem projetada
está turva, sem foco. Poderemos ver figuras que se movimen-
tam, algumas cores, mas sem nitidez; muito do filme será per-
dido. Caberá a um técnico colocar lâmpadas adequadas no
projetor e, gradualmente, regular o seu foco, até que a ima-
gem passe a ser mais nítida na tela. Assim é o tratamento
analítico: a consciência é a luz e o analista é o técnico.

A análise age de maneira semelhante à da lâmpada: ela
tem a função de iluminar a nossa consciência, de clareá-la,
para que possamos perceber melhor tudo o que nela existe. O
analista é quem facilita esse processo.

Mas, se a visão for mais clara, veremos tudo com mais
nitidez: tanto o que é bom, belo e verdadeiro, bem como os
erros e problemas, tanto em nós, como nos outros, e na pró-
pria sociedade. Na Psicanálise Integral, o termo consciência
não tem significado religioso, moral, não   depende dos costu-
mes e nem tem a conotação de conhecimento simplesmente.
52









5 6

ABC DA TRILOGIA ANALÍTICA

Para Keppe: “Consciência é um fenômeno intermediá-
rio entre sentimento e intelecto, dependendo dos dois, para
se fazer valer — do primeiro (o sentimento) como base e
do segundo (o intelecto) como sua manifestação. Porém,
ela constitui sempre a junção de ambos, para formar um
terceiro, que já não é nem um e nem outro, mas a virtude
dos dois em uma só ação tríplice, de poder e realização. A
consciência constitui uma janela aberta entre o ser huma-
no e a transcendência” (O Reino do Homem, Vo1.II, pág.
285, Norberto R. Keppe).

Segundo Keppe, a consciência é ligada à ética e o indivíduo
consciente é, automaticamente, responsável, pois a percepção
dos erros e do mal nos impede, também, automaticamente,
para a correção dos mesmos.

Muitas pessoas têm medo da percepção de erros e proble-
mas e tendem a “turvar” a própria consciência. Seria como
colocar uma barreira na frente dos olhos, para não se enxer-
gar o que não se quer ver. O que não gostamos de perceber,
tentamos esquecer, INCONSCIENTIZAR  (tirar do campo da cons-
ciência), pois cremos, invertidamente, que o não conscientizado
não existe e não nos causa danos. Sentimos como se os pro-
blemas só existissem a partir do momento em que os admiti-
mos. Enquanto nós escondermos da consciência o que nos é
desagradável, nós não vamos nos desagradar de nada.

Mas, se colocarmos uma barreira diante dos nossos olhos,
também não veremos mais o que é bonito. É o que acontece
com a nossa vida psíquica — acabamos por nos cegar para a
beleza que existe na vida — isso porque, pela inveja, quere-
mos deixar escurecer a luz de nossa consciência, que também
nos mostra o que é falho.

A esse resultado chamamos de ALIENAÇÃO. O ser humano,
por ter medo de ver os problemas que existem na sociedade e
em si mesmo, acabou por se alienar totalmente, a ponto de a
sociedade humana viver numa outra dimensão, que não é a
verdadeira. Note que o problema não vem de um inconsciente
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recalcado, como sugeriu Freud, mas é o resultado da atitude
de recalcar a consciência, ao que Keppe chama de
INCONSCIENTIZAÇÃO (ou alienação).

Com essa descoberta, Keppe contradiz a teoria do incons-
ciente de Freud, que acreditava haver no psiquismo humano
um depositário de impulsos sexuais de vida (Eros) e de morte
e destruição (Tanatos). Keppe afirma que não existe um in-
consciente, mas uma atitude de inconscientização, o que é muito
diferente.

Muitos pensam: “longe dos olhos, longe do coração”, “quem
não vê os problemas, não sofre”. Mas isso é um enorme en-
gano. Quanto melhor nossa visão, mais enxergaremos os er-
ros que precisam ser corrigidos, e com isso tornaremos nossa
vida cada vez melhor.

Um artista necessita ver muito bem — assim corrigirá to-
das as imperfeições de sua obra. O mesmo devemos fazer
conosco e com a sociedade em que vivemos. Precisamos gos-
tar de ver nossos problemas, assim poderemos corrigi-los e
tornar nossa existência cada vez mais fácil e mais bonita. É
necessário deixar a luz da consciência iluminar nosso campo
de percepção, a fim de captarmos o que está doente e errado.

O grau de equilíbrio da pessoa é proporcional ao grau de
consciência que ela aceita ter. O que acontece freqüentemente
é que o indivíduo, ao começar a ver melhor, invertidamente
acredita que está ficando pior, pois está percebendo mais pro-
blemas ao seu redor e em si mesmo do que antes.

Por exemplo: o cliente que começa a se queixar de que a
sua família não é tão boa e perfeita quanto imaginava — que
seus filhos são preguiçosos e mal educados e a mulher fútil e
alienada — certamente, através da análise começou a notar
que ele próprio não era tão bom e tão produtivo quanto acredi-
tava, e pode projetar em quem lhe é mais próximo as causas
dos problemas que passou a perceber.

Sente-se mal, pois acredita que todos estão piorando, e não
que está só percebendo que ele e sua família não são “tão”



5 8

ABC DA TRILOGIA ANALÍTICA

bons quanto pensava, e muito tem que ser melhorado. Porém,
essa nova compreensão do mundo lhe é extremamente ne-
cessária para que comece a corrigir os males que, escondidos,
colocam em risco a sua felicidade e a de todos.

Enquanto a pessoa não perder o pavor que tem da consci-
ência (da luz), não conseguirá se  desenvolver. Tentarei
exemplificar: uma cliente, a quem chamarei de V.L., levava
uma vida alienada e estagnada. Sempre trabalhara como em-
pregada, em maus empregos: era infeliz, triste, angustiada. Ao
iniciar sua Empresa Trilógica, onde todos os que trabalham
são sócios proprietários e não têm patrões, automaticamente
foi obrigada a usar mais  sua consciência, passando rapida-
mente de uma posição dependente e atrasada a uma situação
de lucidez e atividade. Foi somente assim que, tendo desen-
volvido para melhor sua estrutura psíquica e adquirido mais
consciência, pôde perceber que havia praticamente jogado fora
sua vida, ficando tão alheia a tudo.

Sua reação foi negativa — chorava muito, ficou ansiosa e
deprimida, pois só agora ela estava percebendo que a vida que
levava era um desperdício —, o que antes achava perfeita-
mente normal e certo, agora era razão para vergonha e arre-
pendimento. Note a inversão de V. L. — ela deveria ficar
contente, pois agora estava tão melhor, tão mais equilibrada,
que podia perceber seus enganos, o que antes não percebia.
Portanto, só haveria razão de contentamento de sua parte, e
não de desespero, pois agora, sim, estava podendo realizar o
que antes não podia.

O trabalho certo, com uma finalidade boa, bela e verdadei-
ra, traz muita consciência de erros às pessoas, razão pela qual
o ser humano trocou a realização pela alienação. Na língua
inglesa, as palavras realização e realizar (realization; to re-
alize) têm dois sentidos: o de entendimento total, compreen-
são, e o de realização, ação, sabiamente mostrando que somente
quem realiza tem consciência (only those who realize, reali-
ze) e vice-versa.



11.

A CENSURA E OS SENTIMENTOS DE CULPA

Sentir os sentimentos de culpa constitui-se atividade fun-
damental para a manutenção da saúde mental. Os indivíduos
que inconscientizam seus sentimentos de culpa, por um ex-
cesso de censura, acabam por criar doenças físicas, mentais e
sociais de várias proporções.

A razão fundamental pela qual a pessoa nega seus senti-
mentos de culpa é a teomania, ou megalomania, observada
por Keppe. Ou seja, se o grau de idealização (teomania) que a
pessoa faz de si mesma for muito grande, sua censura será
também muito forte e não terá tolerância em admitir os seus
erros, pois ela gostaria de se ver como um “anjo” ou um
“Deus”, de preferência, que não comete enganos, nem tem
más intenções, maus pensamentos e atos.

Freud chamava de superego ao elemento do aparelho psí-
quico responsável pela censura e acreditava que fosse forma-
do por modelos ideais de conduta internalizados da sociedade
— seriam, portanto, originados no exterior do indivíduo.

Keppe acredita que a censura é formada pela teomania do
próprio indivíduo, mas é reforçada principalmente pelo ambi-
ente, através de pais, professores e sociedade censuradores e
intolerantes que não aceitam trabalhar com os erros.

Os sentimentos de culpa, não sentidos, não se dissolvem;
eles podem ficar inconscientizados, mas estão ativos no interi-
or da pessoa, exigindo uma reparação.

Caso isso aconteça, o indivíduo pode ser levado a “repa-
rar” suas culpas de uma maneira irracional e inconscientizada,
provocando punições a si mesmo ou a terceiros.
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Existem dois tipos básicos de punição aos sentimentos de
culpa inconscientizados e eles se manifestam em indivíduos e
em culturas diferentes. Há aqueles que se punem e se agri-
dem para aliviar os sentimentos de culpa — são os chamados
depressivos — e há aqueles que querem se aliviar, descarre-
gando suas culpas nos outros, responsabilizando-os pelos seus
erros — são os chamados esquizoparanóides.

Nas culturas primitivas, quando alguém cometia um erro
(pecado), era obrigado a se punir, através de automutilações e
sacrifícios. Sociedades mais esquizoparanóides passaram a
transferir a culpa de seus pecados para terceiros, criando a
prática de sacrifícios de animais e até de membros da família
(filhos, cônjuges, irmãos etc.).

Essa conduta psicossociopatológica pode ser verificada na
nossa vida cotidiana, onde se percebem indivíduos que ado-
tam uma série de atitudes auto ou heteromutilantes, através
de “acidentes físicos”, de destruição da vida profissional, afetiva
ou social, não se permitindo usufruir das coisas boas da vida e
ligações afetivas, nem permitindo que os outros as usufruam.

O indivíduo menos teomânico, criado em um ambiente mais
tolerante (menos perfeccionista), conseqüentemente terá uma
censura menor, tolerando conscientizar seus sentimentos de
culpa — dessa maneira, ele pode reparar seus erros de ma-
neira construtiva e racional, voltando a se sentir merecedor de
usufruir o que é bom em sua vida.

A sociedade e as ciências psicológicas vêm contribuindo
grandemente para o recrudescimento desse mecanismo
psicossociopatológico ou acreditando que os sentimentos de
culpa são negativos para o ser humano, procurando negá-los,
elogiando-se mutuamente ou adotando uma conduta fortemente
repressiva e intolerante, através de práticas sociais punitivas,
que acarretam sempre conseqüências negativas, somente agra-
vando o quadro patológico. Nenhuma das duas medidas traz
solução ao problema, pois todo o sentimento de culpa tem uma
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causa, e ele só pode ser resolvido se for conscientizado e se
for feita uma reparação adequada. As primeiras medidas são
alienantes e escravizadoras; somente a conscientização é
libertadora.



12.

OS  PACTOS

Como o ser humano está invertido e vê na verdade algo
ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o
outro significa agredi-lo e perder sua amizade.

De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum
comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se
atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que
falou tal verdade. O ditado popular  “What you don’t see won’t
hurt you” (o que você não vê não irá magoá-lo) expressa bem
essa inversão generalizada.

Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao
advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, es-
taríamos causando mágoas e criando inimigos, portanto, nin-
guém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as
pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos e só
falando o que pensam de negativo dos outros em explosões de
raiva ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com
a situação, que, o que dizem, muitas vezes, sai realmente mes-
clado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar
aos demais, pois somente falando a verdade é que podemos
ajudá-los.

Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos
sociais é a seguinte idéia: “eu não denunciarei suas falhas,
desonestidades, más intenções etc., mas você também não
denunciará as minhas”. E dessa maneira, a psicossociopatologia
fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa
em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa;  marido, a
mulher e vice-versa; amigos, pessoas com relacionamento pro-
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fissional, enfim   —  o pacto de hipocrisia é geral  — , todos
sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia nin-
guém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco onde
bilhões de seres humanos passam a vida representando.

Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos
da civilização — a educação americana atual, por exemplo,
crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na
família, é a de se elogiar os estudantes e os filhos, e evitar-se
ao máximo qualquer forma de crítica – pois, consideram a
frustração de se verem com defeitos como altamente traumá-
tica para a formação da personalidade. Isso se repete em to-
dos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade
só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o
momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, “re-
tirando” o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que
serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido
da  situação.

Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância,
todo o tempo, para ajudar ao próximo, é algo muito difícil de
ser realizado e requer muito amor e muita honestidade.

Portanto, é mister que a sociedade humana comece a se
desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação, para
que os males possam ser mais rapidamente corrigidos, e mais
justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade.



13.

A AÇÃO E A SANIDADE

Há 2.000 anos, Cristo disse: “Pelos frutos, conhecereis a
árvore”, hoje, a ciência psicopatológica da Trilogia constata:
só poderemos saber o que uma pessoa é, pelo que ela faz.

Na Antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como Ato
Puro e o ser humano como uma mistura de ato e potência,
levando-nos a perceber que, apesar de racionalista, o filósofo
grego dava enorme importância à ação na compreensão da
realidade.

A física moderna nos auxiliou muito no entendimento da
essência humana, pois mostrou que os átomos estão constan-
temente em movimento, em maior ou menor velocidade (nos
minerais, as partículas do átomo estão em menor velocidade;
nos materiais gasosos, em maior, e assim por diante); a pró-
pria equação comprova que a ação é a base do universo:
E = MC2 (energia é igual à massa vezes velocidade da luz). A
formação de uma molécula ocorre tão rapidamente — so-
mente um trilionésimo de segundo —  que somente, em 1987,
com o auxílio de raios laser ultracurtos, os cientistas do Insti-
tuto da Califórnia de Tecnologia puderam ver, pela primeira
vez,  esse evento.

O indivíduo e as sociedades mais sãs usam sua energia
para a realização do bem, do belo e do verdadeiro, funcionan-
do como uma bateria que se recarrega quando colocada em
movimento.

O doente, tanto o físico como o mental, é aquele que não
consegue agir e produzir normalmente. Como uma máquina
quebrada, que pára de funcionar ou funciona mal, a doença

66



O primeiro sinal de que uma pessoa tem uma neurose gra-
ve é quando ela é incapaz de trabalhar. Aliás, os esquizo-
frênicos catatônicos mostram, através da imobilidade física, a
psíquica, pois fazem tudo para brecar toda e qualquer mani-
festação de vida. Os hospitais psiquiátricos estão repletos de
indivíduos inúteis, que não conseguem nem cuidar de si mes-
mos, precisando de enfermeiros para tal finalidade.
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impede a liberdade de ação do ser humano. O primeiro sinal
de que uma pessoa tem uma neurose grave quando ela é inca-
paz de trabalhar.

Aliás, os esquizofrênicos catatônicos mostram, através da
imobilidade física, a psíquica, pois fazem tudo para brecar toda
e qualquer manifestação de vida. Os hospitais psiquiátricos
estão repletos de indivíduos inúteis, que não conseguem nem
cuidar de si mesmos, precisando de enfermeiros para tal fina-
lidade. E, quando o neurótico pára de trabalhar totalmente, é
sinal de que já está na psicose; igualmente os poderosos, que
são totalmente dependentes do trabalho dos outros para so-
breviverem.

O mesmo ocorre com a sociedade: quando deixa de cres-
cer e produzir é sinal de que a psicociopatologia a dominou.

Não foi à toa que a filosofia pragmática de Pierce e William
James construiu o império norte-americano dos EUA (O Rei-
no do Homem, vol. II, Norberto R. Keppe —Proton Editora,
São Paulo), pois os americanos elevaram a ação a mais alta
importância em suas vidas. Infelizmente essa ação foi falha,
pois desligou-se do afeto e da verdade, razão pela qual os
Estados Unidos e o povo americano estão em franca deca-
dência, principalmente agora, que deixaram de lado o traba-
lho, ara viver às custas da especulação bancária, jogo na bolsa,
“social security” etc.

“A realização é o transbordamento do amor e da ver-
dade,  só os indivíduos mais equilibrados possuem”, diz
Keppe em seu livro O Reino do Homem, vol. II. E foi através
dessa compreensão que o cientista trilógico formulou uma nova
maneira de agir, social e econômica, que está sendo colocada
em experimentação (Sociedades e Empresas Trilógicas), para
que, através da ação boa e verdadeira, o homem consiga
retornar ao equilíbrio psicológico perdido — a sua essência
verdadeira.

A cliente L.A., artista americana de 30 anos, disse em uma
de suas sessões que, desde criança, procurava agir ao contrá-
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rio de tudo o que seus pais desejavam. Diz sua mãe que a
primeira palavra que aprendeu a falar foi “não”. E concorda
que, até hoje, com 30 anos, é a palavra mais comum do seu
vocabulário.

De fato, L.A. tem a conduta da pessoa do contra. Teria
capacidade de produzir criações artísticas de valor se se dedi-
casse — seus trabalhos se aplicariam bem na área de comu-
nicação visual. Poderia, se  quisesse, levar muita alegria e
muitos benefícios a uma porção de gente. Mas,
deliberadamente, negava-se a produzir. Dizia em suas primei-
ras sessões de análise que estava cansada de “ajudar os ou-
tros e não se ajudar”, e que para amar os outros precisaria
amar-se primeiro, refletindo a psicologia egoísta dominante nos
EUA.

Na verdade, enquanto ela produziu, por pouco que fosse,
manteve um certo equilíbrio. Quando parou de trabalhar, en-
trou em profunda depressão, partindo para o isolamento total.
L.A. não era infeliz porque tinha se esquecido de si mesma a
favor de terceiros; mas, pelo contrário, só poderia ser feliz se
esquecesse de si, para dar afeto e ajudar os outros.

Se somos impedidos, ou se nos negamos a dar afeto e tra-
balhar, para o bem próprio e o do próximo,  não teremos a
menor chance de sermos felizes, pois estaremos negando a
nossa própria estrutura interna, que nos é inata e característi-
ca — estaremos negando a própria finalidade da existência.

Não é, entretanto, válida qualquer espécie de trabalho.
 L .A. sempre se sentiu muito mal e desajustada quando teve
de trabalhar para grandes corporações a troco de um mísero
salário mensal para se sustentar. Pessoa alguma pode se sen-
tir bem trabalhando em algo desonesto, pois isso vai contra a
sua própria estrutura interna, alterando-a, em conseqüência.
Portanto, enquanto os seres humanos não adotarem uma ação
de acordo com sua essência original, que é boa, bela e verda-
deira, não terão alívio a sua ansiedade.
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Assim como os órgãos do nosso corpo, que mal ou pouco
usados começam a se atrofiar, a nossa vida psíquica sofre
graves danos, às vezes irreversíveis, se é negada ou utilizada
para finalidades que não são as genuínas para o gênero humano.

O maior problema, de acordo com Keppe, consiste no fato
de que 99% das atividades humanas são orientadas no sentido
de servir aos interesses psicossociopatológicos de uma mino-
ria de indivíduos doentes mentais, que detém o poder
socioeconômico.

O ser humano, escravo como é dos interesses excusos des-
ses pequenos grupos, tornou-se aleijado, psíquica e fisicamen-
te, prejudicado pela estrutura doentia de ação social, e do
trabalho destinado à exploração e acúmulo de riqueza e poder.

O indivíduo, que quer viver numa realização sã (boa, bela e
verdadeira), é definitivamente bloqueado pela própria socie-
dade, que não dá lugar a esse tipo de atividade.

Portanto, o ser humano terá que, primeiramente, formar
uma nova organização social, caso queira transformar-se in-
teriormente, pois não existe aquele que consiga realizar o bem,
isolando-se da sociedade.



14.

O AMOR

De acordo com a compreensão de Norberto Keppe, o amor
é o único sentimento real, extremamente saudável, quer seja
no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja,
são atitudes contra o sentimento de amor, e não são sentimen-
tos no verdadeiro sentido da palavra.

Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais
consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que
ele procure incentivar seus sentimentos de afeto. Isso porque
ele proporciona paz interna e tolerância, ao vermos os nossos
erros e os dos outros. A conscientização da inveja, na pessoa
amorosa, também lhe traz tranqüilidade pela aceitação do que
é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o
amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de
terceiros; ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito
afetivos admitem que dão pouco amor, e os mais arrogantes e
cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva
para o progresso, para a alegria e isso obrigatoriamente pro-
porcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande,
porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preserva-
ção da vida.

A tal ponto isso é sabido, que sempre se associa o amor ao
bom funcionamento do coração e o simbolizamos com o dese-
nho de um coração vermelho, bonito e saudável; ele também é
responsável pela boa circulação sangüínea, pois traz a
descontração muscular, o relaxamento. O contrário é a atitu-
de neurótica da pessoa que, devido às emoções de raiva, medo
e inveja, está constantemente lançando, na corrente sangüínea,
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Amor, para a Trilogia Analítica, é o mesmo que
espiritualidade; e espiritualidade é ação boa, bela e verdadei-
ra. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras
boas e verdadeiras que um indivíduo realiza em sua vida e da
tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más inten-
ções e as dos demais, para conseguir corrigi-las
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noradrenalina e adrenalina, que têm função vasoconstritora
— isso provoca a contração muscular e impede que o sangue
circule bem. A pessoa afetiva é descontraída, a que rejeita
afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na
postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamen-
to do organismo, sofrendo freqüentemente de problemas car-
díacos.

Quando, na Trilogia Analítica, falamos sobre a vida afetiva,
geralmente as pessoas têm dificuldades em compreender o
que nós referimos. Ela não é algo que venha de fora, que
dependa de um relacionamento ou de uma pessoa, para exis-
tir. O amor é inato no nosso íntimo, porém, depende de nossa
aceitação para se manifestar; é um movimento de dentro para
fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados
(generosidade); é ele que fornece a energia básica necessária
para ações intelectuais e físicas.

Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um
animalzinho gracioso, uma flor delicada ou uma pessoa bon-
dosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado
naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele
despertado e, se o indivíduo não for muito invejoso, o senti-
mento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém,
mais amor ainda é necessário para aceitação da consciência
da nossa psicosso-ciopatologia (problemas psíquicos e soci-
ais) e esforço para solucioná-los.

Portanto, se houver um treino para uma atitude de
interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver
muito a vida afetiva e usufruir mais dela; ela existe constante-
mente no nosso íntimo e a sua rejeição é fonte de grande an-
gústia e mal-estar.

Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotis-
mo. Muitas vezes, um pode até se opor ao outro, no caso de
utilizarmos o sexo, e as fantasias sexuais, para fugir da reali-
dade, dos problemas, da realização do bem social.
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Amor é sinônimo de tolerância à consciência, de percep-
ção da realidade; por isso o filósofo Santo Agostinho já expli-
cava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as
próprias misérias e as da humanidade, e só o homem
interiorizado é um homem bom.

Amor, para a Trilogia Analítica, é o mesmo que espiri-
tualidade; e espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Por-
tanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e
verdadeiras que um indivíduo realiza em sua vida e da tolerân-
cia que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a
dos demais, para conseguir corrigi-las.



15.

A TEOMANIA

Keppe percebeu que a verdadeira raiz das neuroses e psi-
coses, diferentemente do que Freud acreditava, é a teomania
—  o desejo escondido em todos os corações humanos: ser
poderoso como um deus (em casos mais graves de psicose,
verifica-se claramente o desejo de o indivíduo ser mais pode-
roso do que Deus).

A teomania, porém, se manifesta sob várias nuances — no
sexo masculino, ela aparece mais na forma de megalomania.
O homem, na maioria dos casos, quer ser o mais poderoso na
socie-dade, através do dinheiro, da sua inteligência, da sua
realização. Por isso, trabalha mais para o engrandecimento do
seu patrimônio, de sua empresa etc.,  e não para beneficio da
sociedade em que vive.

Nas mulheres, a teomania já se manifesta sob a forma de
narcisismo — ou seja: adorar-se pelos seus atributos pesso-
ais. A mulher acha que só pelo fato de ser quem é, já está
encantando a humanidade (mesmo que não perceba, é assim
que pensa, no fundo). Por isso, exigem ser sempre admiradas,
amadas, valorizadas, não pelo que realizam, mas pelo que são,
e muitas vezes, só pelo seu corpo, como se fossem verdadei-
ras musas de beleza ou de grande sensualidade.

Outro campo de manifestação da teomania da mulher neu-
rótica é o poder que exerce sobre os membros da sua família,
onde age como uma espécie de capataz. Dentro de casa, rea-
liza todos os desejos de exploração, domínio, de chantagem
afetiva, criando indivíduos muito desequilibrados como filhos,
e um ambiente insuportável para todos.
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Por isso, podem se tornar ainda mais desagradáveis do que
os homens doentes, pois,  para ser melhor na realização, o
homem precisa, pelo menos, fazer algo que agrade os outros,
para que possa ser admirado e aceito. Com isso, é obrigado a
sair de si mesmo e trabalhar com a realidade.

Esse é o motivo por que  o homossexual é narcisista, e a
lésbica tende mais para a megalomania; o primeiro,
supervalorizando o próprio corpo; e a segunda, querendo se
destacar no poder social e econômico, e na inteligência, am-
bos competindo com os rivais, dos quais têm inveja.

A teomania, que é ligada à inveja, é a raiz de todos os
males humanos, é a base de todos os demais problemas
psicopatológicos, que, ao contrário do que as outras escolas
psicológicas afirmam, não são advindos de questões inconsci-
entes, genéticas, orgânicas ou puramente sociais.

Porém, ela pode se apresentar vestida de muitas roupa-
gens diferentes. Por exemplo, a pessoa perfeccionista tam-
bém sofre desse mal, pois não admite ver defeitos em si e nos
outros. Muito intransigentes e fanáticos, os perfeccionistas têm
uma aparência de bondade e humildade, mas exercem mais a
função de acusadores do que agentes de desenvolvimento
social. São aqueles que se deprimem tanto em se ver falhan-
do, que chegam a adoecer; ou aqueles que se acham tão cer-
tos e estão sempre prontos a apontar os erros dos outros. O
pensamento teomânico é o seguinte: “Como ‘Eu’, fulano de
tal (tão perfeito), posso cometer erros como esses!?! “

Infelizmente, a sociedade humana é organizada de manei-
ra a dar vazão a todas essas tendências patológicas dos seus
componentes, o que acaba por criar um ciclo vicioso de
retroalimentação, praticamente sem solução, caso não seja
conscientizado: indivíduos criam sistemas para alimentar sua
loucura e a sociedade enlouquecida ajuda a criar indivíduos
mais doentes (notem os leitores, por exemplo, a força que a
propaganda tem no sentido de alienar o povo). O poder eco-
nômico, político e social é fruto da teomania individual, aplica-
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da à estrutura da sociedade. Foram os indivíduos mais
teomânicos que criaram leis desonestas para preservar o seu
poder. E a própria estrutura social doentia cria novos indivídu-
os teomânicos.



16.

A TEOMANIA E A TRANSCENDÊNCIA

Como já escrevi em meu livro Mulheres no Divã, o desejo
de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na
mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por
status social, prestigio e poder econômico, o que é mais ligado
à megalomania (mania de grandeza); as mulheres são mais
voltadas para o campo afetivo-sexual, portanto, ligando-se mais
a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo
e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é,
estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da be-
leza física e atributos pessoais.

O homem quer ser grande pelos bens que possui (dinheiro,
propriedades) ou pela sua função de controle na sociedade
(cargos importantes, prestígio profissional etc.). A mulher quer
ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer
ser admirada, muito mais pelo que ela é e pela sua personali-
dade e não pelo que ela tem ou realiza. Isto não quer dizer que
o homem também não seja narcisista e a mulher, megalômana.

Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que
egomania (egocentrismo). E tanto o narcisista como o
megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para
os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito pobre e
limitado - o egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem sa-
ber por quê, mesmo tendo “tudo” para ser feliz.

Ao contrário, o individuo, voltado para o bem comum, con-
segue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total; pode-
se dizer que o bem é infinito como o Criador, portanto, o
indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra
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O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça; sua
vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto, é um indiví-
duo limitado a si mesmo e as suas fantasias, fechando-se
para o universo exterior.
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nessa dimensão de felicidade infinita, experimentada melhor
pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com
ideal, e pelas crianças.

Observem que as crianças são mais felizes, pois não estão
ainda petrificadas, na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não
têm poder nenhum e são mais livres; não têm pactos nem
compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de
poder. Elas são simplesmente abertas para a felicidade da vida,
sem a fantasia maliciosa do adulto, que visa ao uso do próximo
para suas vantagens pessoais.

Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o
contato à transcendência, através do transconsciente, ou a cons-
ciência transcendental, como descreve Keppe, em seu livro
Psicanálise Integral.

Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise à
“memorização para corrigir” e à “escolha”; ela aceitou muito
bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido
não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos erros pas-
sados; portanto, está morto para a vida, pois tem visão bitola-
da.

O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça; sua
vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto, é um indiví-
duo limitado a si mesmo e as suas fantasias, fechando-se para
o universo exterior.

Ao contrário, aquele que aceita o contato à realidade ex-
terna, através da consciência (e transconsciência), é interes-
sante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem
no universo. O chamado universo interior resulta do contato
da nossa consciência ao universo exterior (material e espiritu-
al, este último, através da transconsciência).

Como o espelho, que, por si mesmo, é pobre, um simples
pedaço de vidro, ao refletir a beleza de outro objeto, pode am-
plificar a beleza do mesmo, o ser humano é muito pouco por si
mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da rea-
lidade.
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A idéia, que muitas filosofias orientais e a psicologia
humanística pregam, de que cada ser humano já tem espon-
taneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode
levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a in-
flação do ego (a megalomania característica dos doentes men-
tais).

Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser hu-
mano a um amplificador, que necessita do som para amplifi-
car, e, sem ele, é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza
sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade captados
pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua
vida (ação boa, bela e verdadeira).

Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista,
do teólogo? Amplificar para outros seres da criação os be-
nefícios captados da realidade por sua inteligência?



17.

INVEJA

Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo in-
veja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a ati-
tude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe
na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de
instinto de morte (Tânatos) a essa conduta, que via como pro-
veniente de um inconsciente natural.

Freud já havia percebido que, nos doentes mentais mais
graves (os psicóticos), havia um componente patológico de
inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial,
aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando
nos processos psicológicos doentios.

Norberto Keppe alargou ainda mais essa compreensão, ve-
rificando que a inveja é raiz de toda a problemática humana,
tanto no sentido psicológico individual, como no social.

O sentido da inveja, para Keppe, é diferente do sentido que
o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a
origem da palavra, em latim (invidere), quer dizer: não ver.
Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve
ser retirado da sua origem etimológica — invejoso é o indiví-
duo “que não quer ver”. Não quer ver o quê? Não quer ver o
que é bom, belo e verdadeiro: não quer ver o que é - pois tudo
o que é, por si, é bom. A realidade original era somente boa,
bela e verdadeira até que o ser humano começou a estragá-la
pela inveja, pois, o bem do outro, o bem que nos é exterior, traz
a consciência dos nossos males, como uma dialética automá-
tica (comparação). Desejamos destruir essa consciência, as-
sim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a
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Todo invejoso é aquele que é contra, que diz “não” para o
que ele próprio no fundo mais gosta — o que é bonito, o que é
veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa perceba clara-
mente e ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade,
levada por essa patologia inconscientizada.
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feiúra; o ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba
destruindo não somente a beleza a sua volta como a própria.

Na Trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os
problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente
ligados: a teomania (desejo de ser como um deus); a megalo-
mania (idéias de grandeza, que estão englobadas na teomania);
o narcisismo (adoração de si mesmo, do próprio corpo, da pró-
pria personalidade); a arrogância (achar-se sempre certo, o
dono da verdade);  a alienação e a inversão, que seriam as
mais graves de todas as conseqüências.

O invejoso é aquele que é contra, que diz “não” para o que
ele próprio, no fundo, mais gosta — o que é bonito, o que é
veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa a perceba cla-
ramente e ela pode direcionar toda a sua vida para a infelici-
dade, levada por essa patologia inconscientizada.

Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo — o
desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre
querendo estragar nossos bons momentos e os bons momen-
tos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal,
que mal podemos nos livrar dessa trama. A isso nós chama-
mos inveja universal. Universal, porque ela é característica de
todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a
todo o universo, obra magistral de criação divina.

Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um
sistema de idéias (filosofia de vida). O cristianismo, o judaís-
mo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de so-
frer para alcançar-se o céu, como se Deus fosse um carrasco
querendo o nosso sacrifício e que estivesse aguardando a pri-
meira oportunidade para promover uma punição.

Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele
que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo,
portanto, discernir, mais ou menos, as causas de suas más
escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando
sua felicidade.
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O mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela
inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo
e nem de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não
somente na de seus escravos.

Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vi-
vermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na
usufruição e na realização; enfim, o Criador quer que vivamos
na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de do-
entes mentais, que detém todo o poder em suas mãos, roube-
nos o que nos é de direito.

Eles criaram uma sociedade doentia e invejosa, com guer-
ras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos
no planeta, e ainda se queixam da vida, mas, tudo isso, com a
nossa conivência. Vivemos num inferno “dialético”, ou seja,
recebemos, como herança de nossos antepassados, uma civi-
lização baseada na “filosofia dos problemas”, e, por outro lado,
alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por
que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos con-
trariados com isso seriam os indivíduos que mais se identifi-
cam com o Lúcifer, na inveja e no desejo de destruir.

A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos
indivíduos mais doentes e pela sociedade, que está muito do-
ente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí, e
ignorar a consciência dos mesmos não vai nos ajudar em nada.
Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a inten-
ção de acabar com os problemas. No Brasil, existe um ditado
que diz: “Por que simplificar se podemos complicar?” Isso
mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo
para estragar.

O homem com poder é perito em criar sistemas sociais
complexos e problemáticos, que acabam sempre por criar di-
ficuldades incríveis para todos. E muitas mulheres “poderosas
do lar” são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida
íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados,
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maridos, amante etc. Parece que o povo aprendeu que a vida
só é vida com problemas.

Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse as-
pecto poupando pelo menos seus entes queridos e tentando
preservar a paz de espírito dos mesmos. Mas, certas pessoas,
são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um
caos para si mesmas e para quem está ao seu redor.

Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais inve-
josos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para essa
atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, inclu-
indo homens e crianças, têm inveja.

Hoje, penso na loucura que é essa atitude dos seres huma-
nos — e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade,
mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeita-
mente consciente para nós e, principalmente, que a causa mais
profunda desse fenômeno seja a inveja universal.

Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade.
E, o que mais desejamos, é justamente o que mais rejeitamos.
Por exemplo: o desejo que muitos têm de mudar de vida, que
se viajarem para este ou aquele lugar, se mudarem de país,
emprego, situação, namorada, então serão felizes; mas isso
acontece devido à inveja e à ingratidão, pois, assim como a
pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida
agora, não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o
que quer que faça.

Sim, os seres humanos, homens e mulheres sofrem, têm
neuroses, psicoses, por simplesmente serem incapazes de acei-
tar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de
que os mais loucos, poderosos, e a sociedade que formaram
fazem tudo para roubá-la.

Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira
causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a
usufruir todo o bem que lhe foi destinado.



18.

A  INVERSÃO

Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabe-
ça para baixo para depois serem automaticamente
desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também
parece captar a realidade invertidamente e, por um motivo
ainda não muito claro (provavelmente, devido à inveja pessoal
e, principalmente, à social, que influencia muito o indivíduo,
desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua
felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia).
Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida
em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mau
e o mal como um bem.

Por exemplo: Freud acreditava que o ser humano busca
experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte in-
consciente. Porém, Keppe percebeu em seus clientes que a
pessoa busca o vicio, a alienação, o perigo, por estar engana-
da; ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que
racionalmente pense o contrário.

Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os
outros, pois pensa que a agressão é o melhor meio de conse-
guir o que quer; o mesmo acontece com o desonesto, o pre-
guiçoso, erotomaníaco, o drogado, o alcoólatra, que acreditam
ser a vida alienada mais  prazerosa, e que lhe trará mais van-
tagens.

De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor
com sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com
sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar,
falar a verdade com agressão etc.
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De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi orga-
nizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes,
representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós
estamos vivendo numa “pseudo-sociedade”, onde todos os
valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se
submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrá-
rio do que a realidade humana e social deveria ser.
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De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi orga-
nizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na  maioria das vezes,
representa ser agredido e perseguido. Nós estamos vivendo
numa  “pseudo-sociedade”, onde todos os valores estão igual-
mente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma
forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realida-
de humana e social deveria ser.

É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está
tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade
que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, soci-
ais, econômicas, ecológicas etc. Não é por esse motivo que a
humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita for-
temente as benéficas? Mesmo que levada pelo engano?

Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por
crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda, como
de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, músi-
ca etc. Não é à toa que o “marketing” americano se utiliza
tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a
atenção do público consumidor de todas as idades — o mal
“atrai” mais as pessoas do que o bem, e faz vender melhor os
produtos que promove, devido à inversão psicológica.

Keppe costuma dizer que, se a propaganda fosse honesta,
desinvertida, diria:

• Fume cigarro “Malburro “ por alguns anos e morra
de um câncer de pulmão;

• Beba o whisky “Old Liber” e acabe seus dias aban-
donado num sanatório psiquiátrico para alcoólatras, se
não morrer de cirrose antes disso;

• Divirta-se neste verão em Greenwich Village e com-
pre seu caixão, pois morrerá em breve de Aids;
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• Hospede-se nos hotéis Sheratal e pague as contas
com a penhora de sua casa.

A verdade é que  o ser humano não tem percepção clara
da calamidade que lhe está ocorrendo, à humanidade e ao
planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comece-
mos a usar nossa vontade no sentido de perceber nossa inver-
são e a da sociedade em que vivemos, pois assim poderemos
recolocar nossas vidas na posição correta.

E o primeiro grande passo é vermos a consciência como
única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe:
“aquela vozinha chata, que martela a nossa mente para nos
tirar o prazer da vida, a qual fazemos o possível para escon-
der”.



19.

A PROJEÇÃO

A projeção é um mecanismo psicológico de fuga à consci-
ência dos próprios problemas. Através dela, o indivíduo proje-
ta nos outros as suas próprias características.

O doente faz como o projetor de slide, que projeta na pa-
rede as imagens que estão contidas nos negativos. Chega a
pensar que aquilo que se vê está realmente no outro, assim
como se tem a sensação de que as imagens projetadas estão
verdadeiramente na tela e não na máquina projetora.

O indivíduo pode projetar tanto os seus problemas como as
suas qualidades, o que lhe causa grande perturbação e aliena-
ção de si mesmo. Aquele que projeta muito, tem toda a sua
problemática sem controle. Se nós não conseguirmos contro-
lar um problema em nós mesmos, também não conseguiremos
controlá-lo em outras pessoas. A doença que não
conscientizarmos em nós, também não a veremos nos outros
e nos tornaremos presas fáceis em suas mãos.

Por exemplo: aquele que não percebe a sua inveja, será
vítima da inveja dos outros, pois não terá defesas psíquicas
para tal problema. A cliente V.X. deixava-se abater tremen-
damente pela inveja que a irmã lhe tinha. Queixava-se de que
ela sempre a “puxava para baixo”, trazia idéias pessimistas e
de censura. Dizia que, todas as vezes em que estava alegre,
vestindo roupas novas, mais elegante, mais espontânea entre
amigos, imediatamente a irmã tecia alguma crítica para censurá-
la: “que não devia gastar tanto em roupas; que estava exage-
rando na sua maneira de expressar alegria; que era muito
otimista; etc.”
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A projeção é um mecanismo psicológico de fuga à consci-
ência dos próprios problemas. Através dela, o indivíduo projeta
nos outros as suas próprias características.
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Quando V. X. se divertia, a irmã procurava estragar tudo
com comentários azedos. Ao comprar um carro novo, ela ou-
via: “Puxa, mas você já vai trocar novamente de carro?!...”
Quando  viajava, para uma finalidade que iria beneficiá-la,
como, por exemplo, um congresso de que participou na cidade
do Rio de Janeiro, a irmã criticava: “Mas você vai ter um fim-
de-semana realmente incrível. Enquanto isso, eu tenho que
ficar aqui trabalhando...”

O problema é que V. X. se deixava abater a cada comen-
tário da irmã. Tudo o que ela dizia ficava-lhe martelando a
cabeça: “Acho que realmente deveria ser mais recatada”;
“será que sou muito vaidosa?”; “talvez devesse ficar com meu
carro velho; por que querer um carro novo?”; “talvez minha
irmã tenha razão e eu esteja querendo demais para mim...”

O que V. X. não percebia é que ela própria pensava como
a irmã. E que negava, para si mesma, a felicidade. A isso
chamamos inveja na Trilogia Analítica: é a atitude que a pes-
soa tem de ir contra, negar, resistir, até desconfiar da felicida-
de (própria e dos outros) — mesmo que ela pense que isso é o
que mais deseja em sua vida. A sra. V.X. sentia, na sua inver-
são, que felicidade, alegria, e o seu desenvolvimento eram um
erro. E, pensando assim, sabotava a sua felicidade e também
ia contra a felicidade dos outros, mesmo que não percebesse.
Enquanto via o mal vindo só da irmã, não conseguia se libertar
das suas críticas, pois projetava na irmã a sua própria atitude
de inveja. Por isso, é importante vermos, através dos outros,
os nossos problemas. O próximo pode ser espelho das dificul-
dades que nos perturbam e não conseguimos distingui-las.

Outro exemplo de projeção é a que o indivíduo faz com
suas qualidades. A cliente M.S. veio, muito aflita, certo dia, à
sessão de análise, pois via-se envolvida afetivamente com duas
pessoas: o marido e um amigo. Isso lhe causava enorme an-
gústia, pois ficava titubeante entre os dois, sem saber qual
deles deveria escolher para sua companhia. Estava especial-
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mente agitada aquele dia e censurava-se, pois notava sua in-
decisão e imaturidade afetivas.

Através da técnica de interiorização, a pessoa torna-se ca-
paz de perceber que o que está projetando nos outros é o que
tem no seu interior psicológico. Para isso, perguntei-lhe:

Eu: A que associa o seu marido?
M.S.:  À confusão, à aflição. Está sempre aflito e angus-
tiado.
Eu: E o seu amigo?
M.S.:  À calma. Ele parece uma pessoa calma diante
 dos problemas.
Interpretação: M. S. estava, na realidade, sempre indeci-

sa entre duas atitudes opostas. Diante da visão dessas dificul-
dades, não sabia se devia se afligir ou permanecer calma, para
solucioná-las. Seu amigo simbolizava a calma que tinha dentro
de si mesma.

De fato, são freqüentes os seus estados de angústia e, quan-
do conseguia manter-se calma diante de algum problema, sen-
tia-se muito bem. Essa polaridade interna, ela projetava nesses
dois indivíduos, tornando difícil a sua escolha.

O grande problema no mecanismo de projeção é que o in-
divíduo projeta nos outros a causa dos males que ele próprio
está-se causando. Isto é, ele próprio se ataca e ataca a sua
vida, como resultado de sua psicopatologia e da sociopatologia
(o que aprendeu da sociedade), e culpa só os outros — conse-
qüentemente, está num mecanismo de autodestruição sem fim,
pois, por não enxergar as causas reais do seu sofrimento e
prejuízos, não consegue solucioná-las.

Keppe alerta para o fato de que somente a pessoa
interiorizada, que reverte o mecanismo de projeção e aceita
ver em si os problemas que antes via só nos outros, é que inicia
a caminhada para a cura de suas doenças orgânicas e psíqui-
cas (neuroses e psicoses).
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A TÉCNICA DIALÉTICA
DE INTERIORIZAÇÃO

As pessoas falam de si através dos outros. O que cada um
resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos co-
mentários que tece a respeito de terceiros, e isso é fácil de ser
percebido, através da técnica dialética de interiorização da
Trilogia Analítica.

Usamos o nome dialética, pois a técnica usada é o de diá-
logo, para se comparar dois elementos e se chegar a uma
conclusão, e o método também é o dialético keppeano (Ler
“O Método Dialético de Norberto Keppe”, capítulo 8). O cli-
ente (primeiro elemento) é comparado à pessoa de quem ele
fala (segundo elemento), para se chegar a uma conclusão (in-
terpretação).

Por exemplo: a cliente C.V. estava muito preocupada com
a conduta da irmã. Recém-separada do marido, passara a apre-
sentar uma conduta sem equilíbrio, deixando-se envolver por
um rapaz bem mais jovem, golpista e desonesto, interessado
que estava em se aproveitar do dinheiro que o marido dela lhe
deixara.

C.V. temia que, em pouco tempo, a irmã ver-se-ia sem
dinheiro, sozinha e agredida pelo novo namorado; tentou pedir
ajuda ao ex-cunhado, sugerindo que interferisse na situação.

De acordo com o seu relato, o ex-cunhado mostrou-se muito
nervoso e sem condições e vontade de ajudar sua ex-mulher.

C.V. apresentava-se muito ansiosa durante o relato, mos-
trando forte identificação com a irmã. Como procederia dian-
te daquela situação? Como ajudar a irmã e salvá-la da situação
tão delicada em que se colocara?

96



As pessoas falam de si através dos outros. O que cada um
resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos co-
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Pedi-lhe que fizesse associações de idéias às pessoas de
quem falava, e as respostas foram:

1: Associação à irmã:
R: Doença, desonestidade, loucura.
2: Associações ao cunhado:
R: Paranóico com a situação, não conseguia ter tranqüi
lidade para compreender o problema para ajudar.
3: Interpretação:

C.V. via, através dessa situação, que ela própria não con-
seguia ver sua desonestidade e loucura, com tranqüilidade su-
ficiente para ajudar a si mesma. C.V. censura a consciência
de sua doença, incapacitando-se de ver os problemas com
objetividade para resolvê-los.

Veja o leitor que a situação da irmã, do novo namorado e
do ex-cunhado funcionava como um espelho do que lhe pas-
sava. Todas as vezes em que tinha de conscientizar tais pro-
blemas e resolvê-los, ficava muito nervosa e agitada, negava
o que via, usava de todos os mecanismos para rejeitar sua
consciência, de tal forma que jamais conseguia resolvê-los. O
que disse de seu cunhado — que ele não conseguia ver os
problemas da ex-mulher, sem envolvimento emocional e com
objetividade para poder ajudá-la — era o que ela própria fazia
consigo mesma. Note o leitor que é necessário comparar uma
situação externa ao que se passa no interior da pessoa.

É de extrema importância a Técnica Dialética de
Interiorização, pois se o analista não trabalha com as associa-
ções de idéias dadas pelo cliente, ele corre o risco de projetar
seus problemas no seu paciente.

Outro perigo é o de o cliente esconder os dados mais im-
portantes sobre a sua doença, o que normalmente faz, mas,
através da “técnica de espelho”,  ou interiorização, esse risco
fica controlado, pois, de quem quer que o cliente fale, de algu-
ma maneira, está falando de si mesmo.



21.

A LIBERDADE

Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja,
que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa
escravidão são externas e internas.

As externas são obviamente as estruturas sociais,
econômicas e políticas que, controladas por indivíduos mais
ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente
restrito.

E também existem as causas internas ou as psicológicas.
Devido à inversão psíquica, e influenciados pela estrutura so-
cial aprisionante, os seres humanos vêem na liberdade um pe-
rigo, e muitas vezes, um erro até.

De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o
verdadeiro, ou seja, tudo o que é real, no verdadeiro sentido da
palavra. Não somos livres para praticar o mal - para omitir-
mos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo: ninguém
é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na
preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e
assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas
conseqüências.

Mas, na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre
para fazer o bem, realmente. Ninguém é realmente livre para
amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter di-
nheiro, ter dignidade e vontade própria; deve-se servir aos in-
teresses das estruturas de poder que são escravizantes,
mutilantes e invejosas.

O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado
e explorado, o que ocorrerá fatalmente, pela maneira que a
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Devido à inversão psíquica, e influenciados pela estrutura
social aprisionante, os seres humanos vêem na liberdade um
perigo e muitas vezes, um erro até.
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sociedade é organizada. Ele tem que, constantemente, vigiar o
outro para não ser prejudicado.

De outro lado, o indivíduo tem muito medo de amar. E é no
amor que ele é totalmente livre e se realiza em globalidade. A
própria pessoa escraviza seus sentimentos, tornando-se tensa
e infeliz.

A cliente S.L. sonhou que estava sendo acariciada por um
amigo e sentia muito prazer com aquilo. Sonhou em seguida
que via vários homens nus jogando voleibol. Na análise, asso-
ciou tanto o amigo como os homens à liberdade, à paz e, ao
mesmo tempo, à “demonice”.

Note que S.L. vê na liberdade e na paz um erro, algo até
do demônio. Criada por mãe muito religiosa, ela própria aca-
bou por desenvolver uma mentalidade fanática e censuradora.
Os homens nus jogando voleibol representam a liberdade que
ela sente quando se despe de sua máscara, e não com a nudez
em si.

Provavelmente, devido à educação religiosa que teve, as-
sociou o afeto ao sexo, e como o sexo é severamente censu-
rado pelos religiosos, como o pior pecado da humanidade, ela
passou também a associar afeto a um erro, aprisionando, em
conseqüência, os seus sentimentos de amor e carinho. Ela não
tinha problemas com o sexo, por ser algo externo e mecânico,
o que praticava livremente, mas o afeto, que é profundo e
verdadeiro, reprimia como algo negativo e perigoso.

Os sentimentos mais bonitos, o ser humano costuma es-
conder, ao passo que deixa livres a raiva, a inveja, o ciúmes, a
avareza, a ambição etc. Nós não somos livres para odiar, in-
vejar, ter ciúmes, tapear o próximo ou agredi-lo, sob pena de
estarmos prejudicando a nossa própria essência e estragando
a nossa existência, que é uma só, e muito curta por sinal.

As doenças psíquicas e físicas, os males sociais e econô-
micos são resultados dessa inversão: a de darmos liberdade
ao mal e de aprisionarmos o bem e nós mesmos.
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A sociedade humana, como está organizada, escraviza to-
dos; é claramente contra a liberdade de sentimentos, pensa-
mentos e ações. Os indivíduos que tiveram o poder de organizar
as leis sociais, as fizeram contra os seres humanos e a favor
dos interesses dos grupos que detêm os poderes.

Existe uma complexa organização de controle composta de
família, escola, igreja e sociedade para cercear a liberdade dos
indivíduos. Se o controle fosse exercido no sentido de impedir
realmente a manifestação do mal, então ele seria até benéfico.
Mas, pelo contrário, sob uma máscara de bondade, as leis e
normas sociais foram estabelecidas, na sua grande maioria, para
escravizar os indivíduos e deixar livre o direito de exploração,
de manipulação, de corrupção dos grupos que controlam a na-
ção.

Infelizmente, podemos dizer que, até hoje, Deus criou o ser
humano para a liberdade, para a vivenciação do bem, da bele-
za, da verdade da sua criação — igualmente para todos, mas,
desde o nascimento, ser humano algum é livre. Já nascemos
com os caminhos cerceados e trancados por mentes sociopatas
e socióticas (sociótico é um termo criado por Keppe para de-
signar o psicótico social).



22.

A ESPIRITUALIDADE E A
CIÊNCIA TRILÓGICA

Desde que o ser humano existe, também existe com ele a
consciência da existência de um ser superior, criador do uni-
verso e de tudo o que nele existe. Deus, para todos, seria a
expressão máxima da beleza, verdade e bondade. É interes-
sante também observar que ao lado dessa noção de Deus, o
ser humano sempre mencionou a existência de seres espiritu-
ais responsáveis pela criarão da dor, do sofrimento e do mal
aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos ma-
lignos, diabo, Lúcifer; a intenção desses seres seria a de des-
truir a felicidade do ser humano.

Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a litera-
tura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta
entre os espíritos invejosos e  a criação de Deus, que, original-
mente, seria o reino da felicidade.

A experiência clínica mostra que toda doença mental é
acompanhada de um componente patológico de conotação
espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos,
mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que vêem
e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos
malévolos, que escutam vozes etc.; muitos doentes são
excessivamente fanáticos por questões religiosas; há ainda os
que paradoxalmente manifestam uma oposição total à crença
de qualquer espiritualidade — são os ateus fanáticos.

De fato, a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente
tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação éti-
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A experiência clínica mostra que toda doença mental é acom-
panhada de um componente patológico de conotação espiritu-
al muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais
ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que vêem e ou-
vem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévo-
los, que escutam vozes etc.
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ca  em viver dentro das leis universais da beleza, verdade e
bondade, e uma atitude de respeito e reverência diante do
Criador. Admitem-se como seres criados por um ser mais
perfeito e mais poderoso, por si próprio ou por um princípio
geral da ordem do Universo, e não se opõem ou resistem a
essa idéia.

Aqueles que apresentam um desvio no comportamento re-
ligioso, tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de
negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organi-
camente, quer psicologicamente.

Essas conclusões foram todas colhidas através da experi-
mentação científica. Durante 35 anos, Keppe e seus assisten-
tes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade
e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clí-
nicas de psicoterapia da SITA dos vários países em que traba-
lham (Europa, Brasil, Estados Unidos).

A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis so-
mente pelos cinco sentidos; muitos deles são óbvios e eviden-
tes para todos, embora não possamos enquadrá-los na categoria
de elementos materiais (as ondas que levam as imagens do
rádio e TV não são visíveis a olho nu, no entanto, elas exis-
tem). Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da
dimensão espiritual; é preciso que se estudem, criteriosamente,
as superstições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo
dos desvios, para esclarecer o que é a verdadeira e saudável
espiritualidade, que deve ser também científica (experimen-
tal).

É a esse estudo que a Trilogia Analítica também se dedica:
como é a relação entre Deus e os homens? Como essa rela-
ção ou os desvios nessa relação podem afetá-los? Como a
espiritualidade deturpada está relacionada às doenças men-
tais, sociais e orgânicas? Sendo que Keppe constatou existir
uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os
espirituais, ele passou a considerar a Teologia como um dos
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“tripés” da ciência completa (trilógica), juntamente com a Fi-
losofia e a Ciência.

Muitas das respostas a essas questões já estão descri-
tas em alguns livros da Trilogia Analítica, tais como: Glorifi-
cação, Contemplação e Ação e Anais dos Simpósios de
Demonologia.



23.

O PODER (ESTABLISHMENT)
MANIPULA A CONSCIÊNCIA DO POVO
ATRAVÉS DO DINHEIRO

O dinheiro foi instituído pelos poderosos como a maneira
mais fácil de controlar as riquezas da humanidade, quer sejam
materiais ou não. O capital, entretanto, é muito importante; e,
em si, bom e necessário, mas a maneira como vem sendo
usado é fonte de sofrimentos e exploração.

A tal ponto chegou essa manipulação que, para o indivíduo
ter contato com a realidade, ele precisa de dinheiro; ou seja,
para se locomover, para comer, para se vestir, para morar,
para ler, estudar, para viajar, conhecer outros povos, para ou-
vir música, enfim, para tudo o dinheiro se faz necessário. O
grau de consciência do indivíduo depende do grau de contato
que ele tem com a realidade; portanto, na nossa sociedade,
pouco dinheiro significa pouco contato com a realidade, pou-
ca consciência, e muita alienação. Não é um fato conhecido
que o povo está, dia-a-dia, uma massa mais alienada?

O problema reside no fato de que o capital, bem como
todas as riquezas da humanidade estão sob o controle de pou-
cos do poder socioeconômico. Isso se dá,  tanto nos países
capitalistas, onde alguns milionários têm todo o controle da
economia, bem como no socialismo e no comunismo, onde o
estado é o único dono de todos os bens.

O povo depende do governo ou de um grupo de capitalis-
tas para ter contato com a realidade, como se eles fossem os
donos da vida. Os bens da humanidade, que são por direito de
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Não é um fato conhecido que o povo está, dia a dia, uma
massa mais alienada? 0 problema reside no fato de que o
capital, bem como todas as riquezas dá humanidade estão
sob o controle de poucos do poder socioeconômico. Isso se
dá tanto nos países capitalistas, onde alguns milionários têm
todo o controle da economia, bem como no socialismo e no
comunismo, onde o estado é o único dono de todos os bens.
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todos os seres humanos, jamais deveriam estar nas mãos de
tão poucos, principalmente se considerarmos que esses bens:

1. Sendo provenientes da natureza, foram doados gratuita-
mente pelo Criador para todos os humanos;

2. ou eles são o fruto do trabalho do próprio povo, que
produz muitas riquezas, mas sem nenhum direito de usufruir
das mesmas, sustentando somente os grupos de poder.

Essa situação de desequilíbrio imoral, prevalece na huma-
nidade desde que se tem conhecimento de sua história. Sem-
pre os grupos mais invejosos, portanto, mais doentes
psiquicamente, acabaram por se apoderar da maior parte dos
bens e do capital.

Isso significa que esses grupos, que foram se sucedendo
uns aos outros, adquiriram o poder sobre a vida e mesmo so-
bre o grau de consciência dos demais seres humanos.

Como um indivíduo que nasce num ambiente pobre poderá
ter as mesmas chances de se desenvolver que têm os nasci-
dos em condições privilegiadas? Crianças que não são propri-
amente alimentadas não têm nem o cérebro tão bem
desenvolvido como aquelas que tiveram dietas ricas em prote-
ínas e vitaminas! Como poderia um indivíduo que não teve
dinheiro para estudar ter a mesma consciência e visão dos
que sempre puderam freqüentar boas escolas?

Portanto, criou-se círculo vicioso: quanto menos dinheiro,
menos possibilidades; quanto menos possibilidades, menor cons-
ciência;  quanto menor consciência, menos o povo terá condi-
ções de agir no sentido de recuperar os bens que lhe foram
roubados.

Note, portanto, o leitor que o problema social e econômico
é, ao mesmo tempo, problema psicológico. Uma estrutura de
vida doentia, invejosa, megalômana, criada para beneficiar os
mais doentes, criará, automaticamente, bilhões de indivíduos
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doentes, física e psiquicamente. As riquezas psicológicas do
povo também lhe são roubadas e a sociedade, organizada com
leis invertidas, cria neuróticos e psicóticos.

Certa ocasião, ficou-me muito claro como a percepção do
indivíduo está condicionada a sua situação socioeconômica e
explico isso no exemplo que se segue: F.B., pianista america-
no recém-saído da Faculdade de Música, não tinha dinheiro
sequer para se alimentar. Tendo recebido uma oferta de um
amigo fazendeiro, aceitou trocar trabalho na fazenda por casa
e comida. Lá, pelo menos, tinha o direito de praticar no piano
da família, algumas horas por dia.

Após certo tempo, F.B. interessou-se pela análise e
começou o tratamento. Tendo se passado um ano, aproxi-
madamente, recebeu uma herança do pai; US$ 40,000.00 em
dinheiro e um carro em bom estado, o que permitiu-lhe mudar-
se para Nova York, viver numa Residência Trilógica, comprar
um piano próprio e dar aulas para se sustentar. Fundou um
clube de músicos e, gradualmente, tornou-se mais ativo e mais
consciente, social e politicamente.

Disse em uma sessão que, a partir do momento em que
recebeu a herança do pai, pôde libertar-se da dependência
financeira que tinha do patrão e da vida na fazenda; a percep-
ção de si mesmo e do mundo a sua volta mudou totalmente.

Disse também que se corrompia e procurava inconscientizar
tudo o que percebia ao seu redor: os problemas do pessoal da
fazenda, atitudes desonestas que adotavam, a maneira neuró-
tica em que viviam, isto é, fazia um raciocínio de autotapeação,
e um pacto social, pois, enquanto dependesse deles financei-
ramente, era necessário não contrariá-los seriamente, pois te-
mia ser despedido e se ver na rua sem teto e comida.

A partir do momento em que se tornou independente fi-
nanceiramente, possuidor do próprio dinheiro, sofreu uma gran-
de mudança. Uma série enorme de percepções lhe aflorou à
consciência. Viu o quanto pactuou com atitudes erradas dos
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donos da fazenda, portanto, negando-lhes afeto e ajuda, coisa
que jamais faria se fosse livre economicamente.

Não somente isso aconteceu, mas começou a perceber
erros em si mesmo, na sociedade, na economia, na política,
passando a trabalhar para a mudança de tudo isso. Se tivesse
continuado na situação de dependência econômica em que
estava, jamais teria essa transformação psicológica.

Por tudo isso, dia-a-dia a humanidade tem menos condi-
ções de eleger seus líderes, pois,  mesmo se pudesse fazê-lo,
já está tão alienada que mal perceberia a realidade dos fatos.
Os poderosos transformaram o povo numa massa cega e de-
sorientada.

Outro aspecto muito importante, ligado à alienação em  que
o povo se encontra, é a lavagem cerebral a que ele é subme-
tido desde que nasce. Por exemplo, a história que se ensina
nas escolas não é a verdadeira; isto é, os governantes e pode-
rosos raramente aparecem como realmente foram: doentes,
mal intencionados. A história foi sempre moldada por interes-
ses do poder social e econômico; no entanto, o povo é ensina-
do a admirar os seus exploradores.

De outro lado, a verdadeira arte, ciência, os indivíduos de
valor e genialidade, mal foram conhecidos e pouco se sabe a
respeito das enormes injustiças a que foram submetidos.

As universidades ensinam as profissões que irão servir a
esse mesmo poder econômico; por exemplo, a maior parte
dos estudantes universitários tem buscado a área de computa-
ção e de administração para se “encaixarem” em empregos
alienantes de multinacionais exploradoras ou em cargos buro-
cratas do governo.

Outros grandes instrumentos de alienação são a televisão,
o rádio, os jornais, revistas e livros que, na maioria, noticiam as
fantasias, a mentira, o supérfluo. E sem dúvida alguma, isso
tudo é planejado cuidadosamente por um grupo de especialis-
tas, e levar o povo a consumir, obedecer e pensar o que os
donos do poder econômico querem.
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Os leitores percebem que não pode haver nenhum trata-
mento de psicoterapia que consiga suprir essas deformações
sociais?

É por isso que a Trilogia Analítica teve, obrigatoriamente,
que entrar nessas questões sociais e econômicas, pois não
podemos ter indivíduos equilibrados psiquicamente vivendo nes-
sa espécie de sociedade.



24.

O PODER ECONÔMICO-SOCIAL
E AS DOENÇAS

A cliente E. S., 47 anos, apresentou um mal-estar alimen-
tar: sentir dores, ao comer determinados alimentos, como aba-
caxi, molhos de tomate, limão etc. Tendo ido ao médico, os
exames revelaram um inicio de úlcera duodenal, diagnostica-
do como sendo de fundo emocional.

Fazendo análise, ela percebeu que seu mal estava ligado
ao tipo de vida que vinha levando nos últimos três anos —
secretária-executiva bilingüe de um chefe alemão, tipo dita-
dor, vivia de casa para o trabalho e vice-versa, dedicando-se
somente ao seu emprego.

Certo dia, queixou-se de ser obrigada a fazer análise para
poder curar-se e viver bem. Disse: “por que eu tenho que
fazer análise para melhorar? Por que existem pessoas que
mesmo sem fazer análise vão levando a própria vida?”

Pedi-lhe que desse algumas idéias sobre o que pensava da
análise e ela respondeu: “algo muito bom, que instrui, que
esclarece, que desenvolve”. “E o seu emprego?”, pergun-
tei-lhe. Ao que ela respondeu: “escravidão, obrigação, algo
necessário”.

O leitor percebe a inversão na maneira de pensar de E. S.?
Ela acha que o que é bom, o que a desenvolve é um peso, que
ela deveria poder viver sem análise e tudo o que é bom, e
sentir-se bem. Já a escravidão, via como uma obrigação ne-
cessária.

Obviamente, essa inversão foi-lhe sendo ensinada grada-
tivamente, a ponto de se tornar uma espécie de hábito condici-
onado. O sistema social e econômico a que foi obrigada a se
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O sistema socioeconômico a que foi obrigada a se subme-
ter para sobreviver, acrescido á mentalidade de sua família
que advinha do mesmo cenário de escravidão, mais a sua pró-
pria inveja (medo de ser livre e feliz), criaram uma grande de-
formidade na maneira de pensar de E. S. Sua cabeça pensa
ao contrário, de acordo com o desejo dos poderosos do siste-
ma econômico: ser escrava é bom; fazer o bem para si mes-
ma é supérfluo e deve ser dispensado!
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submeter para sobreviver, acrescido à mentalidade de sua fa-
mília que advinha do mesmo cenário de escravidão, mais a
sua própria inveja (medo de ser livre e feliz), criaram uma
grande deformidade na maneira de pensar de E.S. Sua cabe-
ça pensa ao contrário, de acordo com o desejo dos poderosos
do sistema econômico: ser escrava é bom; fazer o bem para si
mesma é supérfluo e deve ser dispensado!

Somente na hora em que E.S. puder trabalhar em algo que
resulte em benefícios para si mesma, e que puder viver numa
estrutura social mais liberal do que sua família e empresa
censuradoras, é que poderá “desinverter” seu pensamento,
curando-se dos males orgânicos e psicológicos definitivamen-
te.

A análise se tornou tão necessária devido à estrutura do-
entia em que o ser humano é obrigado a viver atualmente. No
futuro, com a sociedade mais sã, haverá muito menos neces-
sidade de psicoterapia individual, pois as Empresas e Socieda-
des Trilógicas já são uma psicoterapia em si mesmas — isto é,
são formativas e curativas. Formativas, pois ajudam a formar
personalidades mais saudáveis, e curativas, pois podem ajudar
a corrigir distúrbios tanto psicológicos, como sociais e orgâni-
cos.



25.

AS BASES DA FUTURA CIVILIZAÇÃO

Em 1983, Keppe iniciou seus trabalhos em Nova York, a
convite de vários grupos científicos, entre os quais a City
University of New York. Com ele, seguiu um grupo de aproxi-
madamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos tra-
balhando e pesquisando sob sua orientação.

Através das intensivas pesquisas realizadas nos EUA,
Keppe fez importantes descobertas a respeito da psicos-
sociopatologia; ou seja, como uma sociedade doente, dirigida
por um establishment doente, fatalmente criará indivíduos pro-
blemáticos, além de contaminar os demais países com a mes-
ma patologia.

Isso foi o que aconteceu com o povo americano que, além
de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que
o domina, levou essa nefasta influência aos demais países, do
ocidente até o oriente, pois o comunismo foi criado como rea-
ção ao capitalismo selvagem.

Através da observação da sociedade americana e do aten-
dimento de clientes americanos em análise, Keppe percebeu
o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a
estrutura social americana, construída no tripé “power, money
and prestige” (poder, dinheiro e prestígio), nada mais é do que
o velho “american dream” — tornar-se milionário e poderoso
sem trabalhar.

Tal estrutura precisa ser combatida, sob pena de arrastar
os demais países em sua derrocada, assim como um grande
navio, ao afundar-se nas águas do oceano, arrasta atrás de si
tudo o que estiver a sua volta.
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Em 1984, 85 e 86, Keppe escreveu os importantes livros: A
Decadência do Povo Americano e dos EUA e A Libertação

dos Povos — A Patologia do Poder. Nesses livros descreve
como uma nação pode destruir-se com uma filosofia de vida e
economia errada, e como as estruturas de poder econômico-
social esmagam os povos, sem permitir que eles se desenvol-
vam.
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Em 1984, 85 e 86, Keppe escreveu os importantes livros: A
Decadência do Povo Americano e dos EUA e A Liberta-
ção  dos Povos — A Patologia do Poder.

Nesses livros descreve como uma nação pode destruir-se
com uma filosofia de vida e economia errada, e como as es-
truturas de poder econômico-social esmagam os povos, sem
permitir que eles se desenvolvam.

A partir dessas constatações criou as Residências e Em-
presas Experimentais Trilógicas, que visam a dar solução a
todos estes problemas de natureza psicossociopatológica, en-
contrados nos sistemas capitalistas e marxistas (melhor expli-
cação a respeito das Residências e Empresas Trilógicas pode
encontrar-se nos livros A Libertação dos Povos — A Pato-
logia do Poder e Trabalho e Capital, de Norberto R. Keppe;
e, também, no livro Empresas Trilógicas, de vários autores
(em elaboração).

Referidas constatações de Keppe tornar-se-iam bases da
civilização do próximo milênio — quando toda forma de es-
cravidão, quer social, quer econômica, será rejeitada e a
conscientização dos erros individuais e sociais será encoraja-
da.

Assim como a análise trilógica tem a finalidade de
desinverter o interior do indivíduo, tornando-o mais de acordo
com a sua essência, que é a ação na verdade, beleza e bondade
teremos necessidade de desinverter também a sociedade ,
colocando o povo, que é quem produz, no comando dos destinos
da civilização — e os indivíduos mais doentes, os gananciosos
pelo poder econômico-social, sob o controle do povo.
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No primeiro gráfico, verifica-se que o povo está preso à
estrutura petrificada, controlada pelo establishment de cada
país, e internacional, sem possibilidade de expandir-se.

No segundo gráfico, ilustra-se a função do trabalho trilógico,
o de libertar o povo das prisões econômicas e sociais, possibi-
litando sua expansão no sentido universal.

Para isso, será necessário que a camada dominante seja
desfeita, e não somente substituída por uma nova, através da
conscientização de que nenhum indivíduo pode exercer poder
sobre os outros, a não ser no sentido de favorecer o trabalho
livre  —  bom, belo e verdadeiro —, função desempenhada
pelas novas leis das Empresas e Residências Trilógicas.



26.

AS RESIDÊNCIAS TRILÓGICAS

As Residências Trilógicas são uma tentativa de se criar
uma vida mais voltada a interesses reais dos seres humanos
do que aos das instituições.

A maneira pela qual a sociedade está organizada não fa-
vorece em nada as necessidades afetivas, culturais e econô-
micas de cada um de nós. Tanto dentro do casamento, como
fora, o indivíduo é forçado a se adaptar a hábitos de vida que
lhe são antinaturais, embora ele nem perceba isso.

Por exemplo: é extremamente desagradável e limitada a
existência, que um casal ou uma família tem de viver, isolada
da sociedade, dentro de uma casa ou apartamento, quando
existem milhões de indivíduos interessantes para o relaciona-
mento mundo afora.

Outra questão muito problemática é o fato de a mãe ficar
presa aos filhos, enquanto são pequenos (cada mãe é presa
por 1 ou 2 crianças), interrompendo o seu desenvolvimento e
o seu contato com o mundo nesse período. No caso de uma
Residência Trilógica, uma pessoa especializada pode cuidar
de várias crianças ao mesmo tempo; ou, ainda, rodízios são
feitos entre os pais no cuidado das crianças durante a noite,
possibilitando maior liberdade para os que querem sair para o
teatro, cinema, participar de atividades sociais, culturais etc.

As crianças normais preferem viver cercadas de outras
crianças, e demais indivíduos adultos; gostam de alegria, con-
tato humano, de aprender mais coisas com várias pessoas -
uma vida socializada é muito mais natural para a criança, que
ainda não tem toda a carga de desconfiança, raiva e inveja
que os adultos possuem.
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Tanto dentro do casamento, como fora, o indivíduo é força-
do a se adaptar a hábitos de vida que lhe são antinaturais,
embora ele nem perceba isso. Por exemplo: é extremamente
desagradável e limitada a existência, que um casal ou uma
família tem de viver, isolada da sociedade, dentro de uma casa
ou apartamento, quando existem milhões de indivíduos inte-
ressantes para o relacionamento mundo afora.
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Sem falar na enorme preocupação e fardo econômico que
o pai e a mãe carregam tendo que prover a todas as necessi-
dades da casa: aluguel, móveis, utensílios, carros, viagens, em-
pregados (quando os têm) etc. Isso nas Residências Trilógicas
também é compartilhado.

O trabalho rotineiro e maçante de preparar as refeições,
fazer as compras, cuidar da roupa, limpar a casa etc. etc. —
todo trabalho é racionalizado e as tarefas divididas entre os
moradores da Residência Trilógica; ou, então, pessoas
especializadas são contratadas por todos para cuidar dessas
tarefas, cabendo a cada um uma parcela diminuta das despe-
sas totais, e uma enorme economia de tempo.

Muitos problemas afetivos, sociais e econômicos são re-
solvidos com a convivência nessas Residências, que servem
sobremaneira de psicossocioterapia para seus membros.

Não existe restrição de raça ou idade para se morar numa
Residência Trilógica. Os indivíduos podem ser solteiros, casa-
dos ou até viverem com suas famílias inteiras nesse novo mo-
delo social.

O importante é que todos participem dos grupos semanais
de conscientização trilógica. O ideal é que todos também fa-
çam análise individual para que os problemas de relaciona-
mento, que possam surgir, sejam solucionados com rapidez.

Existem Residências Trilógicas em Nova York, onde fo-
ram formadas as primeiras, em 1984; em São Paulo, Lisboa,
Estocolmo, e outras estão sendo organizadas em Londres e
Helsinque.

Nessas Residências, o caráter de internacionalidade pre-
domina, pois seus moradores geralmente são de vários países
e podem se mudar de uma Residência a outra sempre que
desejarem. Dessa maneira, há possibilidade, inexistente na
forma de vida tradicional, de o indivíduo ter um alargamento
muito grande dos seus horizontes, pois sua “família” é interna-
cional, composta de membros de várias culturas.
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Cada morador paga uma quantia fixa mensal, como se fos-
se um aluguel, para que se mantenham e se expandam as
Residências. Elas são administradas por coordenadores elei-
tos pelos próprios moradores.

Informações sobre as Residências Trilógicas podem ser
obtidas em todas as sedes da SITA.



27.

AS EMPRESAS TRILÓGICAS:
O VERDADEIROTRABALHO

Muitos imaginam que, por estarem trabalhando em esco-
las, empresas, bancos, instituições financeiras, pesquisa cien-
tífica, departamentos públicos ou qualquer espécie de emprego,
estão produzindo tudo o que poderiam para si mesmos e para
a humanidade.

Até certo ponto, isso é verdade, pois só o povo é que real-
mente trabalha - produzindo alimentos, meios de transporte,
vestuário, prestando serviços etc. — mas, o que é essencial, o
povo não usufrui dos resultados de seu trabalho, e também
não é livre para produzir o melhor para a civilização. Pelo
contrário, todos os frutos de seu esforço vão para as mãos
dos poderosos do poder econômico-social e só poderá produ-
zir o que for de interesse dessa classe dominante — ou seja,
aquilo que vá lhes fornecer mais lucro.

Portanto, sem que o povo saiba, ele trabalha silenciosa e
obedientemente para que a loucura da estrutura social se per-
petue onde os mais desequilibrados aprisionam e pisam os
mais sãos.

O trabalho desempenhado atualmente pela humanidade é
imoral, pois serve a causas imorais — e o povo não tem cons-
ciência disso. Cada um que trabalha para servir a uma insti-
tuição poderosa está contribuindo com sua parcela para que
os indivíduos mais doentes continuem realizando a sua loucu-
ra e enlouquecendo o povo que lhe é prisioneiro. Está contri-
buindo para que dia-a-dia as condições de vida se tornem mais
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A Empresa Trilógica garante aos indivíduos a possibilidade
de exercer livremente, e no seu potencial máximo, a sua capa-
cidade de produção em quantidade e qualidade, gerando um
clima de grande satisfação e progresso, pois o que realiza, é
em seu benefício, dos outros sócios e da sociedade em geral;
e o lucro de seu trabalho virá para seu benefício.
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difíceis, na sociedade onde o número de pobres e em estado
de privação aumenta cotidianamente, e onde a riqueza se con-
centra nas mãos de um número cada vez menor de indivíduos;
onde desastres ecológicos se tornam cada vez mais flagorosos,
até chegar ao ponto em que até o oxigênio nos faltará. Esse é
o mecanismo social de corrupção do qual poucos escaparão.

O leitor poderá me perguntar: mas isso não é economia? O
que isso tem a ver com psicoterapia, medicina psicossomática
e Trilogia Analítica?

Estou dizendo que, se o indivíduo não é livre para a realiza-
ção da sua essência — verdadeira, boa e bela —, se ele não é
livre para ser humano, jamais poderá ser são física, psíquica e
espiritualmente, pois perecerá juntamente com a civilização
que está em franco processo de destruição.

São praticamente nulas as possibilidades que um indivíduo
tem de realizar um trabalho verdadeiro, seja ele cientista, ar-
tista, pensador ou industrial, e que lhe traga resultados finan-
ceiros merecidos dentro da estrutura socioeconômica vigente.
O capitalismo defende o poder dos que têm o capital em suas
mãos; o marxismo defende o poder para o governo e o grupo
que o controla. Portanto, o povo está sempre à mercê do
establishment de seu país e os indivíduos que desejaram sair
disso, até então, não conseguiram nenhum apoio da estrutura
social e econômica vigente.

Para dar solução a essa esquizofrenia social, Keppe criou
um modelo de empresa, que pode ser composta de um a “n”
indivíduos; em qualquer tipo de atividade, desde a prestação
de serviços à arte, agricultura, indústria e pesquisa, onde todos
os que trabalham são donos de seu negócio e não existem
patrões e empregados.

Os dois princípios fundamentais para que um empreendi-
mento seja trilógico são:

• Capital — O capital investido deverá ser igual para
todos os sócios, o que impedirá que aquele que tenha maioria
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de quotas, adquira poder sobre os demais sócios Os sócios
que de início investiram mais capital quanto os demais, fá-
lo-ão a título de empréstimo para a empresa e deverão ser
reembolsados da diferença, assim que possível. Os que não
dispuserem de dinheiro suficiente, poderão integralizar as
suas quotas gradativamente, à medida que a empresa
comece a fornecer rendimentos aos sócios.

• Divisão dos lucros pelo trabalho  — As Empresas
Trilógicas não têm salários como acontece às demais em-
presas do mercado. O sistema utilizado é o seguinte: com a
renda bruta do trabalho de todos os sócios são pagas as
despesas da empresa, incluindo-se compra de novas insta-
lações, melhoramentos, manutenção etc., e o restante, ou
seja, o lucro é dividido proporcionalmente entre os sócios,
de acordo com a sua produção (qualidade e importância da
sua função para a empresa, e o número de horas trabalha-
das).

Isso proporcionará aos mais ativos obtenção de uma remu-
neração justa, o que não acontece nas empresas tradicionais,
onde todos ganham pelo cargo, ou horas de trabalho, quer se-
jam produtivos ou não.

Porém, essa é apenas uma das opções que poderão ser
adotadas pelos sócios. O importante, é que o espírito da Em-
presa Trilógica prevaleça: que o lucro vá para os que traba-
lham, isto é, para os sócios, e eles farão do dinheiro o que
melhor entenderem - poderão usá-lo em parte ou totalmente
para aumentar o capital da firma, comprar maquinários novos,
usar particularmente, enfim, à coletividade deverão caber a
administração e o usufruto dos rendimentos do trabalho.

Mas, para que a justiça prevaleça dentro das empresas, é
necessário que haja reuniões de orientação com líderes trilógicos
experientes, pois é essencial que todos os problemas e deci-
sões da empresa sejam adotados em conjunto. Outros proble-
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mas, tais  como desonestidade, competição, sabotagem, luta
pelo poder, inveja entre os sócios, devem também ser
conscientizados para poderem ser controlados; para isso, re-
comenda-se que os sócios façam análise individual e de grupo
com psicanalistas trilógicos, para que os problemas sejam ana-
lisados de forma competente. As reuniões das empresas, en-
tre os sócios, jamais deverão ser usadas como psicoterapia de
grupo.

Essa forma de empresa garante aos indivíduos a possibili-
dade de exercer livremente, e no seu potencial máximo, a ca-
pacidade de produção em quantidade e qualidade, gerando um
clima de grande satisfação e progresso, pois, o que realiza, é
em seu beneficio, dos outros sócios e da sociedade em geral;
e o lucro de seu trabalho virá para seu beneficio.

Ninguém mais precisará depender de empregos disponí-
veis no mercado; de salários ou de chefes. Cada indivíduo é
dono do seu trabalho e decide o que deseja fazer e oferecer
ao povo. De outro lado, o povo terá muito mais opções de
serviços a sua disposição, pois as Empresas Trilógicas pode-
rão romper a monotonia e restrição dos monopólios criados
pela economia capitalista e socialista — onde somente alguns
capitalistas, ou o estado, decidem o quê e como o povo deve
produzir.

Outro aspecto muito importante: nas Empresas Trilógicas
não existe hierarquia baseada em capital investido, mas so-
mente de funções; porém, todos participam das decisões da
empresa, conferindo um alto grau de segurança e alargamen-
to de consciência dos indivíduos, que passam, como empresá-
rios, a se engajar na sociedade como um todo. Não existindo
mais patrões e empregados, a esquizofrenia, que domina a
sociedade atualmente e a divisão de classes, estará automati-
camente sanada.

As Empresas Trilógicas dão grande apoio umas às outras,
no sentido financeiro, no know-how, na indicação de clientes
etc., pois todas elas têm interesse em se unirem para se
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fortalecerem; o contrário das demais empresas capitalistas e
socialistas, onde os funcionários trabalham com rancor, por
saberem-se explorados e restritos em sua liberdade, quando
não humilhados; e onde os proprietários, capitalistas ou
governos só estão interessados em manter o controle e
exploração dos povos em suas mãos.

Já existem várias empresas aplicando o modelo trilógico
no Brasil, EUA e Europa e as suas experiências serão descri-
tas no livro sobre Empresas Trilógicas (que está em fase de
publicação).

Toda a filosofia e embasamento dessas empresas e da nova
forma de economia trilógica são descritas nos livros: A Liber-
tação dos Povos e Trabalho e Capital, de Norberto R. Keppe.

As Empresas Trilógicas têm o propósito de, finalmente, dig-
nificar o ser humano em seu trabalho, pois nelas, o indivíduo
vende seus serviços e não vende a si mesmo, o que ocorre nas
empresas tradicionais e em todos os empregos, pois todo em-
pregador age como “proprietário” de seus empregados.

É a maneira de o indivíduo obter sua independência, pois
poderá ter liberdade:

1. nos seus horários de trabalho;
2. no preço a cobrar pelos seus serviços;
3. no tipo de trabalho que quer realizar;
4. onde quer trabalhar (cidade, país etc.)

e por quanto tempo;
5. com quem e para quem deseja trabalhar.

De outro lado, os parasitas sociais e preguiçosos também
não mais poderão dependurar-se em cabides de empregos sus-
tentados pelos que trabalham, pois, nas Empresas Trilógicas,
os que mais produzem, mais lucram.

E, finalmente, as Empresas Trilógicas têm sido a oportuni-
dade de o ser humano concretizar seus ideais por realizar um
trabalho que vá realmente ajudar a humanidade, e, ao mesmo
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tempo, ser recompensado por isso, podendo viver e sustentar-
se através do seu ideal colocado em prática, e, ao mesmo
tempo, estará auxiliando milhares de outros seres humanos —
direta ou indiretamente —, pois é somente com o trabalho
justo que a humanidade poderá finalmente viver em condições
materiais, psicológicas, sociais e espirituais que merece.



28.

SOBRE NORBERTO R. KEPPE

Norberto da Rocha Keppe é brasileiro, nasceu na cidade
de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil, em 1927. O mais
novo de uma família de 7 filhos, o pai, de etnia alemã, a mãe,
de ascendência luso-brasileira, foi criado num ambiente de
muito estimulo intelectual, pois seus irmãos mais velhos eram
todos ativos e estudiosos. São Carlos é famosa por ser um
cidade artística e cultural, sendo centro de várias faculdades.
Desde criança, Keppe ouvia muitas conversas sobre filosofia,
política, educação, teologia etc., e, por isso, assenhoreou-se
de uma mentalidade abrangente e universal.

Amante das artes e literatura, Keppe dedicou boa parte da
sua infância e adolescência à leitura dos escritores clássicos e
ao estudo da música. Dos 13 aos 18 anos, trabalhou na Rádio
São Carlos, onde conseguiu rapidamente a função de
sonoplasta, ficando encarregado de toda a programação mu-
sical da emissora.

Aos 18 anos, ingressou no Seminário Menor de São Carlos
(posteriormente transferiu-se para São Paulo), pois desejava
fazer uma reforma dentro da instituição religiosa; acreditava
que a filosofia desenvolvida pelos “funcionários religiosos”
(como os chama nos seus livros) era e é muitas vezes contrá-
ria aos verdadeiros propósitos de Deus para a humanidade.
Em outras palavras: desejava trabalhar a favor da doutrina
judaico-cristã, que vê como revelada diretamente pelo Cria-
dor, mas reformar a filosofia das igrejas, que, por serem pro-
duto de mentes humanas, foi prejudicada pela sociopatologia
de seus criadores.
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De acordo com Keppe, tais filosofias vêm atrapalhando o
progresso da civilização; como religioso, pouco poderia reali-
zar, porém, como cientista, tornou-se livre de laços e compro-
missos com qualquer instituição, podendo formular melhor o
seu trabalho de ajuda ao ser humano. Ao sair do Seminário, 3
anos após o seu ingresso, completou os estudos de filosofia,
ciências sociais, pedagogia, técnica de administração, psicolo-
gia e psicanálise.

Em 1952, iniciou seus trabalhos no Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo. Em 1955, ainda em condição de
aluno, foi convidado pelo prof. Enzo Azzi — da cadeira de
Psicologia Experimental na Pontificia Universidade Católica
de São Paulo (PUC) — para dar aulas como seu assistente.
Foi professor da PUC durante 10 anos; também lecionou por
vários anos Medicina Psicossomática e Psicanálise na Facul-
dade de Medicina da Universidade do Estado de São Paulo
(USP) e na Faculdade de São Caetano.

Em 1958, foi para Viena, a convite do prof. Igor A. Caruso,
do Círculo Vienense de Psicologia Profunda, a fim de se espe-
cializar no Campo da Psicoterapia e Psicanálise.

Lá estudou e trabalhou por 3 anos na Policlínica do prof.
Viktor E. Frankl — da Universidade de Viena, criador da
Logoterapia ou Análise Existencial. Nessa ocasião,  também
freqüentou os grupos de estudo do prof. Hans Hoff, prof. Knut
Baumgärten na Child Guidance Clinic e outros grupos psica-
nalíticos.

Nessa ocasião, também escreveu o livro Psicanálise Inte-
gral, que consiste tese elaborada em resultado de suas pesqui-
sas efetuadas em Viena durante esse período.

Em 1961, ao retornar ao Brasil, Keppe continuou o atendi-
mento em sua clínica particular e fundou o Departamento de
Medicina Psicossomática no Hospital das Clínicas da Univer-
sidade de São Paulo. Lá trabalhou com clientes de várias clí-
nicas: doenças alérgicas, cardiovasculares, do aparelho
respiratório, gastrintestinais; ginecológicas e outras. Desde o
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início de seus trabalhos, já conseguia resultados surpreenden-
tes, o que o tornou conhecido nacional e internacionalmente.

Em 1970, fundou a Sociedade de Psicanálise Integral, atu-
almente Sociedade Internacional de Trilogia Analítica.

É importante salientar que Keppe trabalhou durante mui-
tos anos no campo da psicologia industrial e social, dando ori-
entação a grandes empresas e hospitais, através de cursos,
seleção de pessoal, técnicas de racionalização do trabalho.e
cursos de psicologia da direção. Nessa época, desenvolveu
grande experiência no campo empresarial, o que lhe possibili-
tou realizar mais tarde, com tanta perícia, o novo modelo de
Economia e Empresas Trilógicas.

Durante quase 15 anos, utilizou-se das teorias e método
freudianos para o tratamento de clientes neuróticos, psicóticos
e com doenças psicossomáticas. Não estava, porém, satisfei-
to com os resultados obtidos.

Por volta de 1972, já começava a aplicar muitos dos con-
ceitos de Melanie Klein, psicanalista vienense, que trabalhou
em Londres; adotou principalmente as noções sobre a inveja,
como fator importante nos processos psicopatológicos. Em
1975, inspirou-se também no psicanalista inglês, Wilfred R.
Bion, o que lhe forneceu uma grande liberdade científica para
criar as suas próprias hipóteses. Porém, foi somente em 1977
que, insatisfeito com a ortodoxia psicanalítica e com as teorias
sexuais como causa das neuroses, rompeu completamente es-
ses laços, vindo definitivamente a formular teoria e métodos
próprios, conservando o que considerava de valor nas técni-
cas tradicionais: o uso do divã, a associação de idéias, inter-
pretação de sonhos etc.

Keppe observou e ouviu atentamente os relatos de seus
clientes; procurou inspiração nos mais importantes filósofos e
cientistas da humanidade; e, através dos ensinamentos de Cristo,
obteve os maiores esclarecimentos. Assim, após muitos anos
de pesquisa e experimentação, finalmente conseguiu formular
sua ciência, à qual chamou Psicanálise Integral e, mais tarde,
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Trilogia Analítica — a unificação de Espiritualidade, Filosofia
e Ciência.

Sua orientação sempre foi voltada para o tratamento
dos clientes - isto é, experimentava tudo o que era possível
para aliviar o seu sofrimento. À medida que ia aperfeiçoando
o seu método, mais rápidos e melhores eram os resultados
obtidos com os pacientes.

Em 1980, começou a fase mais internacional de seus tra-
balhos, pois, a convite de várias Universidades, Instituições de
Saúde, cientistas e pensadores, conferenciou em 15 países da
Europa, Escandinávia, América do Norte e Sul, em todos os
locais já apresentando a Trilogia Analítica.

Em 1984, Keppe mudou-se para Nova York, com um gru-
po de aproximadamente 100 assistentes e trilogistas, e aí efe-
tuou as mais importantes descobertas no campo
psicossociopatológico. Foi nos EUA que Keppe percebeu a
patologia do poder econômico-social e como ela é relacionada
à psicopatologia individual. Foi também nos EUA que Keppe
criou as Residências e as Empresas Trilógicas, iniciando um
novo ramo da ciência: a Sociopatologia.

Em 1988, a convite de vários cientistas europeus, Keppe
transferiu-se para a Europa, onde deu continuidade as suas
pesquisas, e ao seu trabalho no campo da psicossociopatologia;
sua mudança também foi necessária para que pudesse dar
melhor assistência aos Centros de Trilogia Analítica que se
expandiam rapidamente na Europa, em especial, na
Escandinávia.

Keppe conseguiu realizar a unificação dos campos da cul-
tura pelo fato de ter tido vivências práticas em todos eles:
artístico, teológico, filosófico e científico, tendo integrado seus
conhecimentos de maneira harmoniosa e construtiva. Dessa
maneira, pôde perceber que a verdade é única em todos os
campos e, a menos que a humanidade dirija seus esforços no
sentido dessa unificação, não teremos muito tempo até que os



135

CLÁUDIA BERNHARDT S. PACHECO

próprios seres humanos destruam completamente a vida nes-
te planeta.

Dotado de muito carisma e facilidade de comunicação,
Keppe deu muitas conferências na América Latina, Europa e
Estados Unidos; entrevistas em veículos da imprensa falada,
escrita e televisada. Em São Paulo, nos anos de 1980, 81 e 82,
dirigiu e executou o programa Psicanálise Integral, na TV
Gazeta, acontecimento marcante pelo seu pioneirismo cientí-
fico.

Esmorecimento não tem presença no vocabulário keppeano.
Até o presente data, fevereiro de 2001, Keppe já escreveu

26 livros, traduzidos e publicados em 8 idiomas, tendo sido o
seguinte a crítica efetuada ao seu livro Trabalho e Capital
(Proton Editora, 1988), pelo Centro Nacional de Pesquisa
Científica da França, CNRS: “Sem dúvida alguma um dos
heterodoxos contemporâneos mais originais”.

Atualmente em São Paulo, Keppe dá continuidade a sua
obra dirigindo as atividades da SITA — Sociedade Iinternacional
de Trilogia Analítica (Psicanálise Integral), orientando as Es-
colas Millennium, que aplicam sua metodologia ao ensino.

Realiza o programa de televisão semanal, O Homem Uni-
versal (TVs comunitárias), e o programa de rádio com o mes-
mo nome.

Quanto as suas pesquisas e descobertas, elas parecem não
ter fim, dirigindo seu interesse a uma cada vez maior compre-
ensão da causa e do tratamento das enfermidades humanas
— estendendo-as ao campo social, econômico e espiritual.

Como todo autor heterodoxo e genial, Keppe está muito
adiante do seu tempo, o que sob certa forma dificulta a aceita-
ção de suas idéias pelas estruturas acadêmicas e pelas insti-
tuições do poder sócio-econômico, tendo, no entanto, cada vez
maior número de indivíduos que o reconhecem como um dos
maiores pensadores de todos os tempos.
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SOBRE A SITA*

A SITA - Sociedade Internacional de Trilogia Analítica,
iniciada, em 1970, como Sociedade de Psicanálise Integral,
teve sua primeira sede numa casa do Jardim Paulistano, na
Av. Rebouças, 3115, São Paulo, Brasil. De lá, ampliou-se a
outra casa, atualmente a sede principal, na mesma avenida,
número 3819.

Atualmente, existem nove clínicas em funcionamento nas
seguintes cidades do Brasil: Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Avaré, Lençóis Paulista, São José dos Campos, Campinas,
Botucatu, Santo André, Presidente Prudente.

Em Portugal, existem clínicas em Lisboa, Coimbra e To-
mar.

Nos Estados Unidos, sua sede principal está localizada na
Avenida Broadway, no Upper West Side de Manhattan, New
York. Em Yonkers estão localizadas as Residências Trilógicas
pioneiras. Em 1980, a Trilogia Analítica iniciou suas atividades
em solo americano.

Desde janeiro de 1988, existem na Finlândia, centros nas
cidades de Helsinque, Turkku, Tampere e, na Suécia, em
Uppsalla, Vesteros e Gotebörg. Em 1987, um novo centro foi
iniciado em Londres.

Atualmente, a Trilogia Analítica é estudada e aplicada por
centenas de cientistas em 23 países. Suas principais publica-
ções são editadas nas línguas portuguesa e inglesa, mas exis-
tem vários trabalhos em alemão, italiano, finlandês, sueco,
espanhol, russo e francês. Existem muitas publicações a res-
peito da Trilogia Analítica, desde os livros mais especializados,
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revistas semestrais de leitura mais breve, artigos, até os jor-
nais Trilogia, de distribuição gratuita.

A SITA tem vários tipos de sócios e de membros efetivos.
Muitos clientes, que fazem análise, pertencem também ao cor-
po social da SITA, participando de suas atividades sócio-
culturais.

Existem também vários eventos culturais e educativos, sem-
pre em andamento nas sedes da SITA,  entre elas, palestras e
cursos para iniciantes.

As principais atividades para os interessados são:

• Análise Individual;
• Psicoterapia de Grupo;
• Congressos nacionais, internacionais, conferências,
   cursos e reuniões científicas (semanais) e de orientação;
• Grupos de pesquisa científica;
• Residências Trilógicas;
• Empresas Trilógicas.

Atualmente, milhões de pessoas, nas Américas, Europa e
Oriente conhecem as descobertas trilógicas e as utilizam para
melhorar a qualidade de suas vidas.

*Dado ao valor histórico destas informações escritas no pri-

meiro semestre de 1988, em Nova York, decidi mantê-las

inalteradas, embora desatualizadas (2001).
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BOOK REVIEW DAS PUBLICAÇÕES
DA TRILOGIA ANALÍTICA

As obras da Trilogia Analítica (Psicanálise Integral), edita-
das, na maioria, pela Proton Editora, totalizaram 83 publica-
ções em 7 línguas (até maio de 1988) (40 livros e apostilas, 19
revistas, 18 jornais em português, 16 jornais em inglês).

Elas retratam a evolução que a ciência trilógica teve desde
os inícios das pesquisas no campo da psicoterapia realizadas
por Keppe, no Brasil, em 1955, e, posteriormente, na Europa e
Estados Unidos. Incluem trabalhos desenvolvidos pelos seus
colaboradores em várias áreas, entre elas medicina
psicossomática, odontologia, antropologia, educação,
psicopatologia feminina, ecologia, economia, parapsicologia, co-
municações e outras.

As publicações da ciência trilógica, propriamente dita, ini-
ciam-se com o livro A Trilogia (Proton Editora Ltda., 1977),
onde Keppe já demonstra a necessidade de haver a unifica-
ção entre religião, filosofia e ciência para tratar do ser huma-
no integral: amor, raciocínio e ação (consciência).

A ele se seguiram A Consciência (1978), A Libertação
(1980), A Glorificação (1981), Contemplação e Ação (1981),
O Reino do Homem, Vol. I (1983) e II (1984), A Decadência
do Povo Americano e dos Estados Unidos) (1985), o pri-
meiro estudo de psicossociopatologia propriamente dita, A Li-
bertação dos Povos — A Patologia do Poder (1987), e o
estudo que inclui a Economia e a Psicossociopatologia: Tra-
balho e Capital (1988).
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Para iniciantes, recomenda-se a leitura de A Libertação,
livro básico da ciência trilógica, A Libertação dos Povos —
A Patologia do Poder e A Cura pela Consciência Teomania
e Stress.

NORBERTO R. KEPPE
A Origem das Enfermidades
(Psíquicas, Orgânicas e Sociais)
2000, 146 págs.
A intenção do autor com esse livro é a de libertar os doen-

tes psicológicos de seus sofrimentos (ansiedades e angústias),
o que constituiria uma realização máxima para a humanidade
— vamos dizer, uma libertação dos grilhões internos que
acorrentam o ser humano às suas enfermidades.

O Homem Universal
1999, 155 págs.
A conscientização dos nossos próprios erros leva-nos à

possibilidade de elaborar os meios para evitá-los e corrigi-los.
No plano da metafísica tradicional, o autor leva-nos, neste li-
vro, à conscientização dos erros por ela praticados, revelan-
do-nos a correção que se faz necessária. Assim, o leitor
verificará os resultados obtidos por Keppe ao questionar a
validade do método científico na atualidade. E desse
questionamento, chegar-se-á à conclusão de que o ser huma-
no precisa retornar a sua estrutura trinitária — bondade, ver-
dade e ato puro —, única via que leva à normalidade pessoal e
social.

A Libertação
3ª Ed., 1998, 273 págs.
A origem da neurose, seu tratamento e o processo de cura

do cliente, dentro de uma compreensão psicanalítica nova. Sua
leitura é terapêutica em si, com uma linguagem simples e uma
mensagem profunda. É nesta obra que o autor organiza a es-
trutura metodológica e teórica da Trilogia Analítica, sendo o
livro básico para a sua compreensão.
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A Nova Física da Metafísica Desinvertida
1996, 155 págs.
As descobertas da Física são fundamentais para haver co-

nhecimento não só da Biologia (com sua Genética), mas prin-
cipalmente da Psicologia. Porém, todos esses setores científicos
foram inspirados na Metafísica de Aristóteles (que o escritor
deste livro vem estudando há 48 anos – acreditando que em
sua estrutura básica, está invertida, tendo levado as ciências
para idêntico rumo). Norberto R. Keppe mostra aqui a neces-
sidade de unir esses três setores (Física, Biologia e Psicolo-
gia), para que sejam entendidos inteiramente, desde que ao
mesmo tempo, são complementares e independentes entre si.

Metafísica Trilógica I – A Libertação do Ser
1993, 328 págs.
Neste primeiro estudo científico da Metafísica, Keppe ba-

seia-se em Aristóteles e nos filósofos aristotélico-tomistas,
desinvertendo esse setor e estabelecendo uma relação das
doenças humanas e sociais com a negação do Ser. Estamos
atualmente em condições de libertar o Ser de prisões milenares,
posto que finalmente os conhecimentos da Teologia e Filoso-
fia integraram-se à Ciência. A religação à realidade dá-se por
meio dos sentidos  – fonte do conhecimento do mundo físico e
transcendental. ATO PURO (ação boa, bela e verdadeira) é o
caminho de volta à sanidade.

Metafísica Trilógica II
 – Fenômenos Sensoriais «Transcendentais»
1994, 270 págs.
Trata-se de um livro que estuda os fenômenos denominados

pela Parapsicologia de transcendentais,  perfeitamente
explicados por meio da ciência Física – mesmo que seu
funcionamento se estenda ao campo da energia pura; de
qualquer forma, é lá que habitam os seres espirituais. De outro
lado, é uma nova visão sobre a origem e tratamento das
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doenças por meio do campo psicoenergético, que abarca as
grandes descobertas, neste século XX, da chamada rainha das
ciências (Física): Aharonov, Bohm, De La Warr, Einstein,
Heisenberg, Hoaf, Plank e, principalmente, Tesla, com a
descoberta máxima sobre a energia escalar.

Metafísica Trilógica III

 – Cura Através das Forças Energéticas
1995, 192 págs.
O Funcionamento Cerebral e as Energias Curativas. O Ver-

dadeiro Esoterismo. As Seitas, as Sociedades Secretas e a
Doença Social. “A Saúde advém da conduta interna relacio-
nada com os pensamentos corretos e sentimentos bons, que
formam uma tríade perfeita, captando a energia escalar (ener-
gia essencial) que fornece o equilíbrio suficiente ao organismo
psicossomático para funcionar.”

A Libertação da Vontade
(A Libertação do Livre Arbítrio)

1992, 248 págs.
Este livro mostra que a origem da neurose e de todos os

males humanos e sociais consiste no uso da vontade invertida
no homem, ocasionando-lhe todos os prejuízos que vem so-
frendo. Daí a importância de se libertar da escravidão desse
tipo de “liberdade”, que consiste em se livrar da vontade (er-
rônea). De outro lado, o autor esclarece o valor da filosofia
estoicista do Império Romano, dos mais extensos que a huma-
nidade teve, justamente por causa disso.

A Libertação pelo Conhecimento (A Idade da Razão)
1991,  307 págs.
Neste livro, o 21º de sua obra, Norberto Keppe trata da

principal ferida do gênero humano: a corrupção  –  raiz de
todas as doenças e de todos os males individuais e sociais.
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Mostra como a sua conscientização é o mais importante de
todos os conhecimentos, podendo conduzir a humanidade a uma
liberdade total e o seu conseqüente desenvolvimento. Keppe
propõe uma metodologia científica para que os povos e indiví-
duos se libertem das emoções e racionalismos que vivem até
hoje, causadores de todas as formas de dificuldade (guerras,
pobreza, doenças), para finalmente entrar na idade da Razão.

Sociopatologia (Bases para a Civilização
 do 3º Milênio)
1991, págs. 247.
Nele o autor faz uma análise aprofundada do processo pa-

tológico da sociedade, suas raízes e conseqüências. Mostra
que a matemática não é a base de toda a ciência, e, sim, a
ética, estética e artes. Neste livro, esclarece a unificação de
todos os campos do conhecimento – e como um elemento não
pode existir sem outro. Trata-se de um trabalho que mostra a
unidade existente entre todos os conhecimentos e sentimentos
humanos.

Trabalho & Capital
1989, 383 págs.
Confiscado do autor pelo FBI, revela a importância da

dialética entre o trabalho e o capital, colocando o último a ser-
viço do anterior, e neutralizando os grupos daninhos de explo-
ração e especulação do “establishment” dos países. Mostra,
também, como uma nação que conseguiu muito poder sobre as
outras, através de filosofias econômicas corruptas, como os
EUA, acaba perigosamente por destruir a si mesma, amea-
çando a economia internacional. Esclarece o papel daninho
dos bancos e especulação capitalista que vivem do trabalho do
povo e ainda explorando-o – o que conduz à destruição de
todos.
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A Glorificação
2ª ed., 1987, 168 págs.
Este livro, já denominado na América Central e Rússia foi

como Nova Teologia do 3º Milênio, ou seja, a unificação entre
ciência, filosofia e teologia (corrigidas). É constituído de três
partes: Revelação (da patologia humana), Ascensão (trata-
mento) e Glorificação (do bem, juntamente com Deus). Trata-
se de um hino de glória ao Criador e sua criação, bem como a
consciência da participação do ser humano em todo o proces-
so divino.

A Libertação dos Povos – A Patologia do Poder
1986,  290 págs.
Livro que serviu de fonte para o trabalho da Perestroika, é

uma análise científica profunda da patologia social. Trata-se
de um estudo do poder econômico-social que passou a domi-
nar todos os outros (inclusive o político) colocando a cultura e
civilização em perigo. As nações são dominadas pelos
especuladores e banqueiros que criaram as «leis» sociais para
proteger seus negócios – que são ilícitos porque destróem os
países. Apresenta uma proposta prática para um novo modelo
de economia, de empresas e de residências trilógicas, onde o
poder patológico e corrupção são denunciados, para que não
possam destruir o indivíduo e a sociedade.

A Decadência do Povo Americano (e dos E.U.A.)
1985, 240 págs.
Livro pioneiro, posteriormente muito copiado por outros

autores, como Paul Kennedy e Norman Cusins, é a análise
das causas psicológicas, filosóficas e econômico- sociais que
levaram os EUA à decadência, diagnosticada por Keppe com
anos de antecedência. Traz vasto material estatístico e cientí-
fico que mostra como a orientação filosófica e psicológica er-
rônea levou a primeira nação do mundo à derrocada, que só
10 anos depois (a partir de 1995) a humanidade está consta-
tando.
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O Reino do Homem - Volumes I e II
1982,  303 págs.
O autor realiza aqui o estudo da patologia dos filósofos,

cientistas e teólogos, bem como os erros que cometeram em
seu trabalho por causa da própria doença; este é o motivo de
ter sido organizada uma sociedade anti-humana, causando pro-
blemas para o homem e sua existência. Antes de tratar do
indivíduo, é necessário haver uma grande mudança social para
que a situação seja normalizada, não só do ser humano, mas
principalmente da estrutura social.

Contemplação e Ação
1982, 166 págs.
Trata-se de uma análise científica sobre a espiritualidade,

dentro da qual o autor demonstra que a teologia não pode es-
tar separada de filosofia e ciência – a verdade, sendo uma só,
não poderá haver contradição entre uma e outra, motivo pelo
qual as instituições religiosas vêm perdendo sua credibilidade.
Aliás, a única maneira de a humanidade se desenvolver é atra-
vés da aceitação dessa unidade.

Trilogia
1978, 174 págs.
Nesta época, o autor passou a perceber a tríade que exis-

tente em todos os elementos naturais ou criados pelo homem.
Keppe mostra que tanto a patologia individual como a social
têm de ser cuidadas conjuntamente, para haver o autêntico
processo de cura – desde que todos os fatores são interliga-
dos de maneira trina.

A Consciência
1978,  179 págs.
Este foi o primeiro livro que Keppe escreveu sobre suas

descobertas a respeito da nova psicopatologia, ou melhor, o
que pode ser denominada verdadeira patologia do homem: sua
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oposição à consciência. A partir daí, trouxe conceitos funda-
mentais: doença é a atitude de não querer ver (inconscienti-
zação), devido à inversão em que o ser humano vive; não é
bem questão de ter problemas, mas de não querer conscientizá-
los. Aliás, a maior dificuldade do homem está no fato de não
querer ter consciência.

 Auto-Sentimento
1977,  228 págs.
Auto-sentimento é um neologismo para dizer sobre a ne-

cessidade da pessoa sentir a si mesma, como único meio de
entrar em contato com a patologia – desde que a doença está
localizada nesse setor (Patós, em grego, significa paixão). O
maior problema atual está na alienação que a sociedade traz
para os indivíduos, não permitindo que sintam seu interior, cujo
protótipo é a civilização americana, que coloca fora, projeta
todas as dificuldades. Alienação significa estar alheio a si mes-
mo, distante dos próprios sentimentos.

Psicanálise da Sociedade
1976, 384 págs.
Trata-se do estudo da patologia social, mas usando as des-

cobertas de S. Freud e M. Klein. Os leitores que já conhecem
o trabalho trilógico, poderão observar que, naquele tempo
(1975), Keppe tinha basicamente os mesmos conhecimentos
de agora e idêntico anseio de resolver os problemas sociais
(teomania, egocentrismo, narcisismo, sadismo, com predomí-
nio do desejo de poder (errôneo), que elabora toda espécie de
atritos e desavenças sociais). Foi nessa ocasião que a CIA
iniciou seu ataque contra o autor, ainda se servindo do Conse-
lho Regional de Psicologia (que sempre tem sob seu controle).



PRINCIPAIS OBRAS DE OUTROS AUTORES
DA TRILOGIA ANALÍTICA

A História Secreta do Brasil.

O Millennium e o Homem Universal

Cláudia B.S. Pacheco, 2000, 296 págs.
O livro revela a história que não nos contam nas escolas –

2.500 anos do mais belo sonho acalentado por nossos ances-
trais e continua estusiasmando até hoje as pessoas idealistas:
o de realizar, neste milênio, no Brasil, a Era de Ouro, ou seja,
uma sociedade justa, próspera, livre e universal.

Dossiê América:

Caso U.S. Government x Keppe & Pacheco

Cláudia B.S. Pacheco e Márcia R. Bull 1995, 240 págs.
O Dossiê América tem a finalidade de levar ao conheci-

mento do público em geral o Caso Keppe & Pacheco –  resul-
tado de uma armadilha perpetrada por agentes especiais do
FBI, articulada a nível de altos escalões da Justiça America-
na, em conluio com a Administração e mídias brasileiras, por
motivos ideológicos, e com o fito de impedir que ambos levas-
sem adiante no mundo as denúncias sobre crimes de corrupção:
tráfico de armas e narcóticos que, ao que tudo indica, levaram
ao escândalo Irã/Contra  e Iraque Gate.

A Cura Pela Consciência –  Teomania e Stress

3ª ed., 1994, 197 págs.
Aplicação da Ciência Trilógica na Medicina Psicossomática,

este livro mostra que a verdadeira causa do estresse e das
doenças psicológicas e orgânicas está no desconhecimento,
tanto das atitudes e emoções patológicas do indivíduo, como
da doença  da sociedade. Relata casos clínicos e mostra como
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o leitor pode curar a si mesmo e aos demais pelo método de
interiorização (conscientização). Leitura indicada para qual-
quer pessoa, é de grande utilidade a profissionais da área de
saúde e psicoterapia.  Publicado em 8 idiomas.

A Multinacional Americana das Drogas — Dossiê

2ª ed., 125 págs., 1994
A finalidade do lançamento desse dossier é a de alertar a

população para os perigos gerados pelos indivíduos que estão
manipulando os cordões do narcotráfico internacional e
conscientizá-la das verdadeiras intenções que o poder econô-
mico-social e o «establishment» (principalmente o americano)
têm de alienar os povos e destruir a sua consciência.

Mulheres no Divã

 (Uma Análise da Patologia Feminina)

1987, 175 págs.
Baseado na experiência com centenas de casos clínicos, a

autora analisa a realidade social e psicológica das mulheres e
de sua luta pela real libertação, mostrando, em termos práti-
cos, que elas podem obter realização genuína e felicidade du-
radoura, através de uma maior percepção das suas atitudes
psicopatológicas.

ABC da Trilogia Analítica

(Psicanálise Integral)
1986, 150 págs.
Explica os princípios fundamentais da Trilogia Analítica

(Psicanálise Integral) que unifica ciência, filosofia e
espiritualidade. Escrito em linguagem simples, é dirigido aos
interessados na área de psicoterapia, saúde, educação, eco-
nomia, sociologia, filosofia e a todas as pessoas que desejam
orientação.
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Odontologia do 3º Milênio (Trilógica)
Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho,  Supervisão de
Cláudia B.S. Pacheco, 1998, 190 págs.
O único método de tratamento e prevenção das doenças

bucais que vê o cliente como um todo, um ser Integral,
Psicossomático (corpo e alma), é tratado neste livro, escrito
em linguagem simples, para todos os leigos e profissionais de
saúde que estejam interessados em melhorar a qualidade de
vida. Ele é bastante elucidativo, porque relata 80 casos clíni-
cos dentre os 8 mil clientes atendidos pelas autoras no Brasil,
EUA e Europa.

Stop à Destruição do Mundo
Diversos Autores, 1994,340 págs.
Este livro, redigido pelo jornalista José Ortiz Neto, profes-

sor de Redação da Escola de Línguas Millennium, contém te-
ses elaboradas em grupo por alunos e professores da Escola
Norberto Keppe, as quais foram apresentadas no Fórum “STOP
à Destruição do Mundo”, em maio de 1993, no Palácio Galveias,
Lisboa. As teses referem-se à necessidade de conscientização
social e individual acerca das causas da destruição generali-
zada em nosso planeta, as quais encontram-se na predomi-
nância doentia do poder econômico sobre todos os setores:
Educação, Comunicação Social, Saúde e Artes, entre outros.
O propósito é de que sejam formuladas novas leis mais justas
que levarão à realização de um novo mundo de paz.

Vida e Obra de Norberto Keppe
Marc André da Rocha Keppe
1990,  206 págs.
Uma análise histórica da vida de Norberto Keppe, criador

da Trilogia Analítica. As palestras, artigos nas mídias, partici-
pação em Congressos e tudo o que contribuiu para o desen-
volvimento desta nova ciência, bem como a rede de ataques e
intrigas levados a cabo pelos grupos de corrupção, que tentam
até hoje impedir a difusão dessa ciência revolucionária.
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A Origem da Terra
Marc André R. Keppe,
1984, 185 págs.
Aplicando a Trilogia Analítica aos campos da História,

Geologia e Biologia, o autor contesta as teorias evolucionistas
de Darwin, mostrando que cientificamente a teoria
evolucionista é uma aberração e não ciência.
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Relação das obras sobre Psicanálise Integral (Trilogia Ana-
lítica), publicadas em 7 línguas, pela Proton Editora Ltda:

INGLÊS:
• The American Drug Multinational, Cláudia B. S.

Pacheco, 1991.
• Work & Capital, Norberto R. Keppe, 1989.
• Liberation of the People – The Pathology of Power,

Norberto R. Keppe, 1986.
• The Decay of the American People (and of the

United States), Norberto R. Keppe, 1986.
• Glorification, Norberto R. Keppe, 1983.
• Liberation, Norberto R. Keppe, 1983.
• ABC of Analytical Trilogy (Integral Psychoanalysis),

Cláudia B.S. Pacheco, 1988.
• Women on the Couch – An Analysis of the Females

Psychopathology, Cláudia Bernhardt Pacheco, 1987.
• Healing Through Consciousness – Theomania: The

Cause of Stress, Cláudia B. Pacheco, 1983.
• The Origin of Earth, Marc André Keppe, 1984.
• Effective Education Through Consciousness, Suely

M. Keppe Simula, 1989.
• Algy’s Secret, Suely M. Keppe, 1985.
• From Sigmund Freud to Viktor E. Frankl: Integral

Psychoanalysis, vários autores, 1980.
• Analytical Trilogy or Integral Psychoanalysis – The

Technique of Interiorization, vários autores, 1980.
• How to Stop Crime, Márcia R. Bull e outros autores,

1984.
• The Dirty Little Tooth in the Chewing Factory, Maria

R. Almeida e Márcia Sgrinhelli, 1988.

SUECO:
• Hur bemöter du ilska och elakhet, Pertti Simula, 2001.
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• Frigörelse från viljan, Norberto R. Keppe, 2000.
• Trilogisk Metafysik, Norberto Keppe, 1997.
• Mötet med dig själv och livet, Suely Keppe Simula,

Pertti Simula, 1993.
• Att Möta Barnet, Suely Keppe Simula, 1992.
• Frigörelsen, Norberto R. Keppe, 1991.
• Hälsa genom medvetenhet, Cláudia B. Pacheco, 1990.
• ABC-Boken i Analytisk Trilogi, Cláudia B. Pacheco,

1990.
• Kompendium om Integral Psykoanalys, Suely Keppe

Simula, Pertti Simula, 1991.
• Öppna ditt fönster, Johan Wretman und Cláudia B.

Pacheco, 1987.
• Tänk Hälsosamt, Svend Roepstorff, 1988.

FINLANDÊS:
• Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä, Pertti Simula, 2000.
• Vapautuminen tahdosta, Norberto R. Keppe, 2000.
• Triloginen Metafysiikka, Norberto R. Keppe, 1997.
• Miten voit? Pertti Simula, 1996.
• Työ ja pääoma, Norberto R. Keppe, 2000.
• Tiedostaminen Parantaa – Teomania: Stressin

Aiheuttaja, Cláudia B. Pacheco, 1991.
• Vapautus, Norberto R. Keppe, 1991.
• Analyyttisen Trilogia, ABC – Cláudia B. Pacheco,

1991.
• Kirkastuminen, Norberto R. Keppe, 1989.
• Tunteista voimaa, Salme Blomster, 1990.
• Tunne Itesi - Ole Terve, Anja Niemelä, 1988.

ALEMÃO:
• Arbeit und Kapital, Norberto R. Keppe, 1993.
• ABC der Analytischen Trilogie (integralen

Psychoanalyse), Cláudia B.S. Pacheco, 1993.
• Die Heilung durch das Bewusstsein – Theomanie und

Stress, Cláudia B.S. Pacheco, 1993.
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• Die Psychologie in der neu entstehenden Welt (apos-
tila), Norberto R. Keppe, 1980.

ITALIANO:
• Psicanalisi Integrale (apostila), Norberto R. Keppe.
• La Liberazione Dalla Volontà – La Liberazione Dal

Libero Arbitrio, Norberto R. Keppe, 1994.
• Guarire con la Coscienza – Teomania e Stress, Cláu

dia B.S. Pacheco, 1994.

FRANCÊS:
• La Libération par l’élimination de la Volonté, Nor-

berto R, Keppe, 1993.
• Guérir par la Conscience – Theomanie et Stress,

Cláudia B.S. Pacheco, 1993.
• La Libération par la Connaissance – L’âge de

Raison, Norberto R. Keppe, 1992
• Sociopathologie: Bases pour la Civilisation du 3ème

Millénaire, Norberto R. Keppe, 1992.
• La Libération des Peuples – La Pathologie du

Pouvoir, Norberto R. Keppe, 1992.
• Travail & Capital, Norberto R. Keppe, 1991.
• Dossier: La Multinationale Américaine des Drogues,

Cláudia B.S. Pacheco, 1990.
• L’ABC de Trilogie Analytique (Psychanalyse

Intégrale), Cláudia B.S. Pacheco, 1989.
• Psychanalyse Intégrale, La Nouvelle Psychotherapie

En Formation Dans le Nouveau Monde (apostila),
Norberto R. Keppe, 1980.

RUSSO
• ABC da Trilogia Analítica (Psicanálise Integral),

Cláudia B.S. Pacheco, 1992.
• A Cura pela Consciência – Teomania e Stress, Cláu-

dia B.S. Pacheco, 1991.



153

CLÁUDIA BERNHARDT S. PACHECO



PROTON EDITORA LTDA.

É o nome internacional da Proton Editora Ltda., originária
de São Paulo, Brasil. Conta atualmente com representação
em Lisboa, Paris, Londres, Estocolmo e Helsinqui. Os temas
principais abordados pela editora são Sociais (sociologia, eco-
nomia etc.), Saúde, Ciências Naturais e Psicanálise. Nesse
último item é dada ênfase às obras de Norberto R. Keppe,
psicanalista e criador da Escola de Psicanálise Integral (Trilogia
Analítica) e de sua principal assistente Cláudia B. S. Pacheco.

Como obter os livros?
Os livros podem ser encomendados por correio diretamen-

te ou podem ser encontrados nas melhores livrarias da Euro-
pa, Estados Unidos e América Latina.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A

PSICANÁLISE INTEGRAL (TRILOGIA ANALÍTICA)

 TELEFONE OU ESCREVA À PROTON EDITORA LTDA.

BRASIL

SÃO PAULO

Av. Rebouças nº 3.819
  05401-450 São Paulo

Tel. (55)(11) 3032-36 16,  Fax. (55)(11) 3815 99 20


