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Jornal           stop a destruição do mundo

Norberto Keppe* 
Extrato do livro 
A Medicina da Alma
O neurótico é o indiví-

duo que não consegue 
viver fora do princípio 
de prazer, ou, pelo con-
trário, tem uma rigidez 
moral exagerada. Esse 
princípio se liga ao de-
sejo sexual. Seja dire-
tamente, procurando 
relações físicas, ou in-
diretamente, ganhando 
muito dinheiro, tendo 
prestígio, sucesso pro-
fissional etc. Alguns o 
procuram de modo mais hones-
to. São as prostitutas. Outros, 
disfarçadamente. Porém, todos 
eles se irritam quando o próximo 
se torna demasiadamente liberal 
em sua conduta.

Numa sessão de psicoterapia de 
grupo existe uma moça que fala 
francamente sobre seus amantes 
passados e presentes. Existe um 
senhor, muito rígido, homem de 
negócios, que se irrita profunda-
mente. No pagamento que am-
bos fazem ao analista, a primeira 

O Que é Ser Neurótico

é generosa. O outro, extrema-
mente sovina. Notem que a pro-
blemática básica é a mesma, com 
sintomas diversos. A mulher vê o 
problema diretamente, o senhor 
indiretamente, transformando 
um desejo em outro, realizan-
do-se “sexualmente” através do 
dinheiro.

O indivíduo neurótico, ou tem 
um Id muito exigente (instin-
to), ou um superego exagerado 
(consciência moral). Ambos são 

dependentes um do outro, e so-
mente com o equilíbrio é que ele 
entrará numa linha normal de 
comportamento.

O neurótico vive em torno do 
princípio de prazer, mas não tem 
satisfação na vida, pois não tem 
maturidade e não sabe amar. Não 
consegue sair de suas exigências 
instintivas, mas não as satisfaz. É 
um verdadeiro contrassenso. De 
outro lado, ele é rígido, faz enor-
mes restrições à sua conduta ou à 

do próximo, e vive numa 
linha sinuosa. Sua estru-
tura é puramente teóri-
ca. O que ele condena no 
próximo é aquilo que não 
consegue fazer, pelo mo-
tivo de sua doença — mas 
o faz de outra maneira. 
Logo, está condenando 
mais a si próprio.

A libido tem várias ra-
mificações. Quando se 
procuram certos valores, 
o que está se fazendo é 
chegar ao prazer libidino-
so por outras vias, talvez 
mais aceitáveis pela so-

ciedade, que é hipócrita. Ou en-
tão, porque o indivíduo é inibido 
etc. Em países ricos, a libido tem 
outras direções; em regiões sub-
desenvolvidas, a única alegria do 
povo é a de fazer filhos, criando-
se um círculo vicioso terrível. 

O neurótico é um indivíduo in-
fantil, que conserva suas emo-
ções como as tinha no período 
da primeira infância, até 5 ou 6 
anos:

Missão: desenvolver o ser humano integralmente, 
preservando o mundo pela conscientização da patologia individual e social. 

Fundamento: Psicanálise Integral, que une Teologia, Filosofia e Ciência correspondentes no ser 
humano a sentimento (amor), pensamento (razão) e ação (boa, bela e verdadeira). 

Cursos a distância: bacharelado em Teologia e licenciatura em Pedagogia.
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Os dentes podem ter racha-
duras de vários níveis; nos 
casos mais graves, eles se di-
videm em duas partes. Mesmo 
assim, dependendo do caso, 
essas partes são aproveitadas. 

Vamos, aqui, analisar as fra-
turas dentárias causadas du-
rante a mastigação, ou pelo 
bruxismo (ranger ou apertar os 
dentes). Dentes com restaura-
ções grandes são os mais propí-
cios a sofrer fratura, mormente 
quando eles têm tratamento de 
canal.  

Conserve os seus Dentes Naturais

Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho, dentistas e professoras de Psicossomática das Faculdades Trilógicas (FATRI)  

Expediente: STOP é um jornal que transmite notícias de interesse público e artigos de diversos autores, que propõem soluções para os problemas dos mais diversos 
campos como: psicanálise, socioterapia, medicina psicossomática, artes, física, educação, filosofia, economia, espiritualidade. Supervisão científica: Cláudia Bernhardt 
de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84. Direção de Arte: Carlos Moccagatta. Edição Nº 106, Ano XII publicado em 9 de 
abril de 2021. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

Programa STOP a Destruição do 
Mundo e O Homem Universal

Canal 9 da NET – 186 da VIVO TV
Canal 8 da Vivo Fibra

Todos os dias às 6h / Segundas, 11h30
Quartas, 9h / Quintas, 20h

Rádio Mundial
95,7 FM – Terças, 16h

Terapia pela

TV    Rádioe

Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco

keppepacheco.edu.br/midias
Youtube: Faculdade Keppe e Pacheco

*Norberto Keppe: Psicanalista, filósofo, 
cientista social, pedagogo e físico inde-
pendente, autor de 43 livros, fundador e 
presidente da  SITA - Sociedade Interna-
cional de Trilogia Analítica, que unificou a 
ciência à filosofia e teologia.

Artigo de Capa (cont.)

Cláudia B. S. Pacheco*
Trecho do livro A Cura pela Consciência – 
Teomania e Estresse

*Psicanalista e escritora, com 12 livros publi-
cados. Vice-presidente  da SITA,  presidente 
e fundadora da Associação Keppe & Pa-
checo e da STOP a Destruição do Mundo, 
Diretora das Faculdades Trilógicas Keppe & 
Pacheco.

motivo que muitas pessoas, que se 
submetem a esses tratamentos, não 
conseguem melhora e até pioram.

A Trilogia Analítica vê como real 
conscientização o ato de se perce-
ber que a loucura consiste nessa vã 
e constante tentativa de destruir a 
sanidade. Procuramos todo o tem-
po mostrar ao cliente que ele está se 
cegando para a visão de quão ma-
ravilhoso é o seu interior, de como 
está se prejudicando, adoecendo, 
por não querer admitir sua seme-
lhança com Deus.

Arnold Keyserling fala da Segun-
da Mutação do Homem. De Homo 

O ser humano habituou-se a as-
sociar psicoterapia com conscien-
tização de falhas, de erros, de do-
ença. Mas as linhas de psicoterapia 
que adotam essa conduta incorrem 
numa alimentação constante da pa-
tologia do cliente – o que vem a ser 
justamente a negação, omissão ou 
alteração da sua sanidade.

Essa visão trágica é comum na 
Psicanálise – que enfatiza somen-
te a visão da patologia. É por esse 

Sapiens, o homem passará a ser o 
Homo Divinans. Estamos, de certa 
maneira, de acordo com ele, pois 
acreditamos que agora é chegado 
o momento de assumirmos a cons-
ciência de que somos seres criados 
para o Divino e que não podemos 
viver de outra forma, sob pena de 
adoecermos física, psíquica e social-
mente. Dr. Keppe diz que os povos 
primitivos não são os que não evo-
luíram até um determinado estágio, 
mais semelhante ao que Deus é, 
mas são os que, por rejeitarem tal 
condição, regrediram, atrofiando 
suas capacidades mentais e mesmo 

físicas. E isto se aplica aos neuróti-
cos e psicóticos.

Darei como exemplo prático a ses-
são de uma cliente:

Cliente: – Agora que vocês vão 
mudar o consultório para mais 
longe, eu acho que não poderei 
chegar a tempo para as sessões em 
grupo, pois será uma longa cami-
nhada a pé.

Terapeuta: – A senhora não 
pode ir de táxi?

C.: – Ah! O táxi não vai querer 
me levar a uma distância pequena.

T.: – A senhora não quer se le-
var. Mas o que representa o grupo 
para a senhora?

C.: – Ah, doutora, eu não gosto 
mesmo do grupo. Acho que o grupo 
representa a consciência...

T.: – Consciência de quê?
C.: – Bem, eles me mostram as 

minhas falhas, a minha doença,que 
eu quero esconder...

T.: – Note que a senhora inver-
te totalmente: esconde a sua sa-
nidade, não a doença. A loucura é 
justamente isso: escondemos o que 
temos de mais bonito em nosso in-
terior e na realidade. O grupo lhe 
mostra justamente isso. A senhora 
quer acreditar que é uma pessoa 
doente, um caso perdido, e não que 
tem maravilhas na sua vida e não 
quer utilizá-las, como o grupo tem 
tentado lhe mostrar.

cURSOS ONliNe
PÓS-GRADUAÇÃO
•	Gestão	de	Conflitos
•	Nova	Física	e	Tecnologia	
Keppe	Motor
•	Terapia	em	Sala	de	Aula
•	Artes,	Cultura	e	Saúde
•	Tradutores	e	Intérpretes	de	
Conferência

em inglês
•	Leadership	&	Management:	
Intercultural	Studies
•	English	Communication	
Management

exTeNSÃO

Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco        11 93752 7604 
11 3032 4105  • contato@keppepacheco.edu.br • keppepacheco.edu.br

Nova	Física
•	A	Física	de	Keppe	–	o	Universo	
Transcendente
•	Introdução	à	Nova	Física

Psicanálise	e	Psicossomática
•	A	Cura	pela	Consciência	–	o	Poder		
da	Medicina	Energética
•	ABC	da	Trilogia	Analítica
•	Vício	dos	Celulares

Educação
•	Aprenda	a	Conscientizar	Crianças	
Através	de	Histórias	Infantis

Espiritualidade	e	Teologia
•	Espiritopatologia	no	Cotidiano

Centro	de	Línguas
•	Legal	English	–	Inglês	Jurídico

Artes	e	Comunicação
•	Artes:	A	Cura	para	as	Dificuldades	
Psicológicas	e	Sociais

SÃO PAULO :  11 3032 4105 •        11 93752 7604 cAMbUQUiRA :  35 3251 3800 •        35 98872 3470

contato@keppepacheco.edu.br • keppepacheco.edu.br

GESTãO dE COnFliTOS

curso Terapêutico Modular · Matrículas Abertas o Ano Todo· Duração: 18 meses

Psico-Sócio-Patologia - Lato Sensu ou Extensão

Nunca foi tão 
importante aprender 
a gerir conflitos!
O autoconhecimento 
é o melhor 
instrumento.
Baseado na 
Psicanálise Integral 
de Norberto Keppe.

Pós-Graduação
PROFeSSOReS PSicO-SÓciO-TeRAPeUTAS! 

ONliNe AO ViVO

         PlaTãO                               NIKOla TESla                     NOrBErTO KEPPE               CláudIa B. S. PaChECO

JESuS CrISTO                       SóCraTES                                       FrEud                               VIKTOr FraNKl

Fraturas dentárias e a tensão emocional

O que causa fratura dentária?
Mastigar algo muito duro, por aci-

dente ou não (pedrinha, pedaço de 
osso, caroço de azeitona) e o vício 
de mastigar alimentos duros (balas, 
milho de pipoca, amendoim tipo ja-
ponês, pedra de gelo, granola seca, 
sementes etc.). Estados emocionais 
como a ansiedade, o medo e a raiva 
causam aumento da atividade dos 
músculos mastigatórios e, conse-
quentemente, tensão muscular. 

Por isso, aqueles que mais fratu-
ram os dentes são os que gostam 
muito de mastigar alimentos duros 
e têm bruxismo. São pessoas muito 
tensas que procuram descarregar 
suas tensões na boca. 

A Verdadeira Conscientização é da nossa 
Semelhança com a Natureza Divina 

“A Sagrada Família com Anjos”, Parmigianino

Jornal das Faculdades Trilógicas KEPPE & PACHECO

L. B., formado em medicina há 6 
anos, é incapaz de encontrar satisfa-
ção em seus trabalhos. É de família 
bem situada, tendo o pai médico, e 
razoavelmente bem sucedido. O pa-
ciente foi trabalhar no Hospital das 
Clínicas de São Paulo, sem se inte-
ressar por sua especialização. É filho 
único, tendo sido extremamente mi-
mado. Não apenas em casa dos pais, 
mas todos os familiares davam-lhe 
atenção exagerada, tirando-lhe as 
iniciativas. Nunca encontrou qual-
quer dificuldade. Todos os caminhos 
lhe foram preparados de antemão, 
nunca tendo de lutar para conseguir 
bons resultados. No momento, con-
ta com quase 30 anos e não sabe o 
que fazer. Não aceita uma namora-
da, e não pretende se casar.

Vemos que o quadro psicológico 
de L.B. é bastante precário. O neu-

rótico pensa sempre em termos 
de receber, nunca de dar. Aliás, 
é impossível dar para quem não 
tem nada. Não presta atenção ao 
que os outros dizem, muito me-
nos ainda pelos seus problemas, e 
o seu mundo são os seus próprios 
desejos.

O neurótico não gosta de nin-
guém: está tão preocupado com 
sua própria vida psíquica que não 
tem tempo para se dedicar aos 
outros. Na Psicanálise, dá vazão 
aos seus desejos de egolatria, isto 
é, de se automimar. O psicanalis-
ta torna-se uma pessoa indispen-
sável, dada a atenção que pode 
dispensar-lhe.

O povo acha que somente um 
louco é que procuraria trata-
mento psicanalítico, não tendo a 

menor ideia sobre a neurose. Pe-
las descobertas científicas, todos 
nós somos neuróticos, num grau 
maior ou menor. Porém, nem to-
dos temos crises histéricas, claus-
trofobias, angústias etc., motivo 
pelo qual fugimos àquele rótulo.

O ser humano somente se 
equilibra pelo amor, e o neuró-
tico não é capaz de dá-lo. Ele se 
apresenta sempre com um atra-
so de conduta: quando criança, 
age como os bebezinhos; adoles-
cente, mostra as mesmas atitu-
des das crianças; adulto, mos-
tra-se como adolescente.

PSICANÁLISE 
INTEGRAL 
ONLINE

Atendimento Psicanalítico / Sessões individuais e de grupo
•	 Adultos, adolescentes e crianças
•	 Psicanalistas formados no método psicanalítico de Norberto Keppe
•	 Sessões a distância (por telefone ou skype), em vários idiomas: 

português, espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, sueco ou finlandês

informações e marcação da 1ª entrevista:             (11) 9 4720 3783

11 3032-4105 / 3032-3616
www.livrariaproton.com.br 

Av. Rebouças, 3115 - São Paulo - SP

Entre no mundo da 
CONSCIÊNCIA 

Obras 
publicadas 
em 9 
idiomas, 
entre livros, 
revistas 
científicas, 

periódicos, Cds, dVds, material 
didático e tecnológico.

Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337 
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
Av. Rebouças, 3887 (atrás Shop. eldorado) 

Tel: (11) 3814-2159

        9 8107 4743

Conserve Seus 
dentes naturais

Não podemos controlar toda a re-
alidade, mas podemos aprender a 
lidar com a nossa. Conscientizar nos-
sas emoções negativas (raiva, medo, 
inveja) fortalece a nossa imunidade 
para enfrentarmos desafios cada vez 
mais presentes.

https://keppepacheco.edu.br/midias/
https://www.youtube.com/c/FaculdadeKeppePacheco/
https://www.trilogiaanalitica.org/psicoterapia/
https://keppepacheco.edu.br/pos-graduacao/gestao-de-conflitos-psico-socio-patologia/
https://keppepacheco.edu.br/pos-graduacao/
https://keppepacheco.edu.br/pos-graduacao/leadership-management-intercultural-studies/
https://keppepacheco.edu.br/pos-graduacao/english-communication-management-trilogical-psycholinguistic-method/
https://keppepacheco.edu.br/extensao/?area-do-saber=nova-fisica-e-tecnologia-keppe-motor
https://keppepacheco.edu.br/extensao/?area-do-saber=psicossomatica
http://livrariaproton.com.br
https://keppepacheco.edu.br/extensao/curso-aprenda-conscientizar-criancas-atraves-de-historias-terapeuticas/
https://keppepacheco.edu.br/extensao/espiritopatologia-no-cotidiano/
https://keppepacheco.edu.br/extensao/?area-do-saber=centro-de-estudos-juridicos
https://keppepacheco.edu.br/extensao/curso-artes-cura-dificuldades/


Agora, todos podem 
aprender línguas  pelo 

Ensino-Terapia!
Aulas online ao vivo, com 
professores internacionais   
e o Método Terapêutico de 

Norberto Keppe! Saio das classes com bom humor e com maior 
amplitude de visão dos fatos do dia a dia.

Aluno J.C., Engenheiro.

Ficar em casa sem atividade e apoio 
terapêutico pode causar ansiedade, 
angústia, depressão, dificuldades 
no trabalho, estudo e nos relaciona-
mentos. Felizmente, existe o ensi-
no-terapia para aprender idiomas 
na Millennium, Centro de Línguas 
das Faculdades Trilógicas Keppe & 
Pacheco, que agora oferece todos os 
seus cursos também de modo online. 
Assim, você pode se beneficiar do 
ensino terapêutico sem sair de casa, 
esteja onde estiver, no Brasil ou em 
outros países do mundo.

Método Inovador
A Millennium utiliza o Método Psi-

colinguístico Trilógico, criado pelo 
psicanalista e cientista social Nor-
berto Keppe. Alguns dos benefícios 

benefícios Obtidos Pelos Alunos que experimentaram o 
Método Terapêutico de Norberto Keppe

Melhoraram na
confiança ao falar78%

Melhoraram na 
Fluência82%

Melhoraram 
Profissionalmente71%

Melhoraram 
na Saúde86%

Pós-graduação em inglês!
• leadership & Management (intercultural Studies) 
• Formação de Tradutores e intérpretes de conferência

Jornal das Faculdades Trilógicas KEPPE & PACHECO

obtidos ao estudar com esse método 
são: melhora ou cura de doenças físi-
cas; melhora profissional; produtivi-
dade, objetividade, com consequente 
reconhecimento profissional; su-
peração de dificuldades familiares; 
aumento de interesse pela cultura e 
arte; diminuição de depressão, re-
cuperação da alegria e entusiasmo 
pela vida, um aprendizado eficaz do 
idioma e aumento da coragem de se 
expressar no idioma estudado.

A proposta da escola é ensinar a 
língua como um todo, tendo a gra-
mática um papel secundário. O obje-
tivo é proporcionar maior equilíbrio, 
saúde e aprendizado do idioma. Essa 
finalidade é atingida através da cons-
cientização dos bloqueios que impe-
dem o aprendizado. A metodologia 
terapêutica oferece uma nova expe-
riência em sala de aula. Através da 
conscientização da psico-sócio-pato-
logia, alunos das mais diversas faixas 
etárias sentem-se tranquilos para se 
comunicar, compartilhar opiniões e 
socializar.

Ligue já.

Sari Koivukangas
Finlandesa, professora 
da Faculdade Trilógica 
Keppe & Pacheco, 
Psico-sócio-terapeuta

Oito idiomas
A Millennium ensina inglês, ita-

liano, espanhol, alemão, francês, 
sueco, finlandês e português, em 
cursos regulares e de extensão uni-
versitária, como também oferece 
cursos de pós-graduação em inglês 
reconhecidos pelo MEC.

Professores Internacionais
Os professores, treinados em Psi-

canálise Integral, são do Canadá, 
EUA, Finlândia, Suécia, Alemanha, 
França, Itália, Portugal, Colômbia e 

Brasil. Segundo eles, para alguém re-
almente aprender uma língua, é ne-
cessário tratar a questão emocional, 
psíquica, que é a base de todo o co-
nhecimento. Isso é exatamente o que 
faz a Millennium, Centro de Línguas 
das Faculdades Trilógicas Keppe 
& Pacheco, que ajuda o aluno a ter 
mais equilíbrio e se desenvolver em 
todos os campos da sua vida, agora 
com aulas online ao vivo.

Aproveite hoje mesmo! 
As matrículas estão abertas!

Ligue já.
Ligue já

https://keppepacheco.edu.br/pos-graduacao/leadership-management-intercultural-studies/
https://keppepacheco.edu.br/pos-graduacao/traducao-e-interpretes-de-conferencias/
https://millenniumlinguas.com.br/



