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APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO
A Revolução Francesa visava a libertação do povo da patologia
do poder feudal e religioso, então vigente na França, Europa e
colônias. O espírito libertário contaminou outros povos levando
esse sopro de ética e justiça a muitos. Porém, pelo fato do problema
da corrupção nunca ter sido tratado em sua profundidade e visto
onde estava a sua origem primeira, ela voltou a dominar, desta vez,
através do poder econômico-financeiro e político, denominado de
“democracia”.
Esta obra, a primeira psicanálise científica da corrupção, nunca
foi tão atual e necessária, e traz a raiz dessa patologia psicossocial
que consiste no centro de todas as outros.

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
São Paulo, 22 de maio de 2017

5

APRESENTAÇÃO PRIMEIRA EDIÇÃO
Keppe escreveu este livro como resultado de suas pesquisas
realizadas na França – daí a forte influência dos filósofos do
Iluminismo francês em seus escritos.
Se até então, para muitos, o pensamento que levara à revolução
francesa era incompatível com o fideísmo, a partir desta obra Keppe
mostrou justamente o contrário.
Para que haja finalmente a decantada Idade da Razão, o ser
humano precisará aceitar a fé e o sentimento de amor, sem o que
não haverá o verdadeiro conhecimento.
Amor e razão são sinônimos, diz Keppe, assim como só as
boas obras provam que o individuo é racional. O pensamento
emocional – mesclado de ódio, inveja, cobiça, megalomania, por
exemplo – não é racional. É um uso patológico que se faz do
intelecto, levando a criações destrutivas que dominam o mundo
moderno. A isso Keppe chama de corrupção ao conhecimento e a
tudo o que é bondade, beleza e verdade.
Nesta obra Keppe não ensina o verdadeiro raciocínio pois este
é inato, mas mostra como a patologia (emoção negativa) destrói a
capacidade do ser humano de conhecer a si e ao mundo que o
cerca.
De acordo com Keppe, é só conscientizando a corrupção
que o ser humano poderá atingir a plenitude do Ser e da civilização.

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
São Paulo, 25 de julho de 2011
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EXPLICAÇÃO
A LIBERTAÇÃO PELO CONHECIMENTO
A IDADE DA RAZÃO
Este livro foi escrito na França durante o período de comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa, que havia colocado a
razão em plano semelhante ao da revelação — ou mesmo superior,
conforme a orientação aristotélico-tomista. Em minhas descobertas,
eu poderia dizer que seria uma posição idêntica — uma espécie de
revelação também no plano racional.
O chamado Iluminismo foi o último brado de alerta sobre a
importância fundamental da existência da razão na sociedade
humana, ao lado do sentimento (amor) que é o aspecto da revelação
(fé); é por este motivo que falei no capítulo I da primeira parte que
A Humanidade não Chegou Ainda na Idade da Razão.
É importante o leitor prestar bem atenção na segunda parte do
livro, quando eu abordo os problemas levantados pelas emoções;
eu me refiro aqui aos sentimentos descontrolados (inveja, ódio,
rancor) que impedem que o verdadeiro raciocínio funcione — e
não ao amor que é a base de todo o equilíbrio e da própria existência
da razão. (4ª capa)

Norberto R. Keppe
Paris, 1991

(*) Obs.: Indicação das páginas baseada no livro A Libertação pelo
Conhecimento - A Idade da Razão, Norberto R. Keppe, Proton Editora,
2ª edição, 2001.
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PREÂMBULO
Várias descobertas científicas realizei durante minha residência
na Europa. (Pág. 3) (*)
wvw

A primeira delas foi a de que realmente existe uma conduta
que o indivíduo desconhece — Freud a denominou de inconsciente,
que admito perfeitamente; a única rejeição é a de que seja
proveniente de uma estrutura interna, adrede estabelecida e fonte
de todas as ações. (Pág. 3)
wvw

A segunda descoberta é a de que vivemos impulsionados quase
exclusivamente pelas emoções (neuróticas), e não pelo raciocínio.
(Pág. 3)

wvw

A terceira seria um corolário desta, que o comportamento são é o
comandado pela razão — e que o ser humano não chegou ainda à
chamada Idade da Razão, tão louvada pelos filósofos. (Pág. 3)
wvw

Posso ainda apontar uma quarta que é a identificação do amor
(o verdadeiro sentimento) com a razão. (Pág. 3)
wvw

A quinta e a maior de todas as descobertas é sobre a causa
fundamental da existência de todos os males psíquicos e sociais,
que é a corrupção que realizamos contra a vida e à própria mente,
com a concomitante recusa ao conhecimento. (Pág. 3)
wvw

Este é um livro especialmente feito para todos os que ainda
não atingiram um alto grau de corrupção, para que consigam lê-lo
— pois os que não aceitarem o que está colocado aqui, é sinal de
8

que a própria deterioração o está impedindo. Portanto, o tipo de
reação negativa diante deste trabalho mostra o grau de
decomposição psíquica. (Pág. 4)
wvw

INTRODUÇÃO
Este livro é fundamental para que a sociedade seja modificada
pela razão fundamental de que o conhecimento daquilo que
impede o próprio conhecimento é o único meio de chegar a ele;
vamos dizer que cheguei à fonte do impedimento que fizemos
à sabedoria. (Pág. 5)
wvw

Espero que o leitor não irá esperar completar 60 anos, para
encontrar a ousadia necessária de aceitá-lo! (Pág. 5)
wvw

Posso mesmo situar o problema do conhecimento na questão
da ética, ou seja, para conhecer o homem tem de ser honesto com
a verdade.
Mundo

Sensações

}

Exterior

Sentimentos

Consciência

}

Intuição

}

Ética

Conhecimento

wvw
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1ª PARTE
PROBLEMAS DO CONHECIMENTO
(CORRUPÇÃO)
(PÁG. 9)

Todas as sociedades em todos os tempos perseguiram os
indivíduos que trouxeram um pouco mais de sabedoria; não foram
apenas Sócrates e principalmente Cristo os mais sacrificados, mas
Empédocles, Aristóteles, James Joyce; William Reich; Giordano
Bruno, Galileu, Rousseau, Voltaire, Ockam e agora eu também me
incluo (Norberto Keppe). (Pág. 14)
wvw

Todo o mal, todo pecado advêm pelo desconhecimento —
que é a recusa ao conhecimento; assim sendo, o que existe de bem,
real e estético é recusado pelo ser humano, que o substitui pelo
mal, pelo irreal e pelo horroroso. (Pág. 16)
wvw

O grande problema da humanidade não é propriamente o de
não ter conhecimento, mas a atitude de negar, omitir ou deturpar o
que sabe. (Pág. 16)
wvw

Existe uma cunha entre o que a consciência capta e o que a
inteligência recebe, motivada pela atitude de teomania, arrogância
e megalomania do homem. (Pág. 16)
wvw

Estou falando que nós rejeitamos a sabedoria e o
conhecimento, porque eles vêm diretamente do Criador e da criação,
enquanto as fantasias e a imaginação são provenientes de nosso
narcisismo e egocentrismo. (Pág. 16)
wvw
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O conhecimento é espontâneo, ou melhor, forma-se naturalmente, mas nossa vontade invertida o destrói sistematicamente;
deixamos a vontade totalmente livre, e com isso decompomos,
deterioramos e pervertemos a própria mente.
Por esse motivo, a maioria das pessoas apresenta expressão
boba (alienada), furiosa ou simplesmente maliciosa. (Pág. 17)
wvw

(Pág.18)

wvw

A maior parte dos seres humanos sente enorme prazer em
corromper e estragar tudo; não são raros os indivíduos que pensam
em jogar tinta nos quadros famosos, quebrar monumentos bonitos,
e arrebentar o mundo. (Pág. 19)
wvw
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Por esse motivo, o suicida acredita que está atacando a todos
com o seu gesto — para não dizer do paranoico que agride
diretamente. (Pàg. 19)
wvw

Por que o ser humano corrompe? Essa pergunta foi feita a um
grupo de clientes em psicoterapia, e nenhum deles foi capaz de
responder. (Pág. 19)
wvw

Em análise individual, o adolescente L. M. falou que não estuda
porque quer jogar futebol, que lhe causa mais prazer.




Se você não estuda, o que lhe acontece? Perguntei.
Estrago minha inteligência.
Então, o motivo principal de seu desprezo ao estudo é
justamente o de corromper sua inteligência; não algo
consciente, mas uma escolha que você faz sem notar
(inconscientemente), eu lhe respondi. (Pág. 19)
wvw

Inveja, ódio, preguiça, mentira, calúnia, gulodice, maus desejos
e intenções, doenças psíquicas e físicas, “incompetência”, negações
e omissões. (Pág. 21)
wvw

O Dicionário de Sinônimos de G. Younes, impresso na Itália,
traz à página 104 sete vocábulos equivalentes à corrupção: depravar,
perverter, viciar, seduzir, subornar, corroer e estragar. (Pág. 22)
wvw

Posso dar alguns exemplos com a deterioração das crianças:
a)
b)
c)
d)
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deixá-las chorar sem motivo;
realizar todas as suas vontades;
não educá-las;
fingir não ver os erros que cometem. (Pág. 24)

wvw

Tanto o paranoico como o depressivo evitam de toda maneira
o conhecimento dos males que fazem; o primeiro, usando da
agressão contra o conhecimento; e o segundo, aparentemente
exagerando o sentimento de culpa — mas, em ambos os casos,
recusam assumir os erros que cometem. (Pág. 26)
wvw

A causa de todas as doenças é a luta contra o conhecimento,
principalmente dos males que fazemos. (Pág. 26)
wvw

Tanto a paranoia, como a depressão fundamentam-se na
rejeição à consciência dos erros que cometemos. (Pág. 27)
wvw

Educar é conduzir o indivíduo de encontro ao conhecimento
de sua maldade e dos sentimentos de culpa provenientes. (Pág. 27)
wvw

Todo indivíduo sem medo é um delinquente e bandido, porque
reprime o sentimento de amor, cortando consequentemente o
conhecimento;
em pouco tempo, transformar-se-á em um psicopata grave,
desde que mutilou a maior parte de sua vida cerebral que é
dependente do amor e da sabedoria. (Pág. 27)
wvw

O “Dogmatismo” é a forma mais comum de corrupção do
Conhecimento. (Pág. 28)
wvw

Temos de ver com muito cuidado as questões de emoção e
razão:
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1º.

reconhecendo que amor é diferente do que chamam
geralmente de emoções — que se trata mais de
sentimentos neuróticos: inveja, raiva, ciúmes e
rancores;

2º.

que a razão foi sempre, como continua a ser, o
equilíbrio e a finalidade da existência;

3º.

que atualmente o homem dirige sua vida quase
inteiramente por essas emoções doentias, e ainda
querendo acreditar que é pelo amor! (Pág. 28)
wvw

Existe uma relação estreita entre dogmatismo e emocionalismo.
(Pág. 29)

wvw

A maior e principal corrupção é a recusa ao conhecimento de
Deus. (Pág. 31)
wvw

Posso ainda afirmar que o conhecimento mais certo que existe
é justamente esse; mas se partirmos dessa dúvida inicial, todo o
restante será também duvidoso (Pág. 31)
wvw

Se pusermos um empecilho ao reconhecimento de Deus,
chegaremos facilmente ao relativismo, que é a negação de todo
conhecimento (certo). (Pág. 31)
wvw

Quando o ser humano nega sua crença na existência de Deus,
o que está fazendo é simplesmente deteriorar seu processo de
conhecimento e inclusive seu relacionamento com o Criador — o
que lhe causa uma satisfação básica, desde que essa ligação é a
fundamental da vida. (Pág. 32)
wvw
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Não podemos nos esquecer de que tal processo se passa
inconscientemente, devendo ser conhecido pela lógica e razão. (Pág.
32)

wvw

O indivíduo que recusa o conhecimento do Criador faz isso
para atacá-Lo, pois sabe de Sua existência. (Pág. 32)
wvw

Posso afirmar que a descrença — como a palavra fala: negar a
crença — constitui uma atitude de decomposição do seu
relacionamento com Ele. (Pág. 32)
wvw

A corrupção da fé é a decomposição do amor a Deus. (Pág. 32)
wvw

Se nos opusermos ao conhecimento do que é mais evidente,
como é a existência do Criador, como poderemos saber o restante?
(Pág. 33)

wvw

Pela descoberta da corrupção vejo agora o ser humano como
grande inimigo de Deus — o que equivale a dizer que ele age
sempre ao contrário da verdade — e ainda desejando que sua
mentira prevaleça no mundo. (Pág. 33)
wvw

Quem faz o que quer, só realiza corrupção.

(Pág. 33)

wvw

O ser humano inconscientiza o que sabe por causa da própria
corrupção. (Pág. 34)
wvw

A maior parte dos pensamentos é inteiramente inconscientizada; deste modo, posso dizer que quase tudo o que a pessoa pensa,
não sabe exatamente o que é. (Pág. 34)
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wvw

Quando o ser humano cai nas doenças, acidentes e desastres
de toda espécie, geralmente atribui ao azar, jamais admitindo a
possibilidade de que seja uma escolha sua inconsciente. (Pág. 34)
wvw

Estou dizendo que a maior parte do conhecimento está
totalmente barrada pela nossa corrupção, que se manifesta através
da censura, medo, inveja e alienação. (Pág. 34)
wvw

O próprio processo de inconsciência é consequência da
corrupção que o ser humano faz com sua mente. (Pág. 35)
wvw

Posso dizer que a ignorância, o desconhecimento, é
simplesmente o resultado dessa atitude de se opor ao conhecimento
e ao bem. (Pág. 35)
wvw

Não existe um inconsciente por si, mas sim a má intenção
inconscientizada que adquire enorme força na psique porque se
ornou desconhecida para o ser humano — e passa neste momento
a dominá-lo; o que o indivíduo esconde, desgasta a sua vida. (Pág.
35)

wvw

A atitude de queixa e lamentação contém uma terrível
corrupção porque a pessoa que age assim coloca toda a culpa de
seus problemas nos outros, acreditando que é correta; trata-se de
uma projeção bárbara em relação ao próximo e à sociedade, como
se o mundo fosse culpado de tudo o que é ruim. (Pág. 37)
wvw

Quando uma pessoa é avessa a lidar com os problemas é porque
gosta mesmo é de criar todas as espécies de corrupções, e não de
tratá-las. (Pág. 37)
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wvw

O corruptor e o corrompido estão em um pacto de destruição
da humanidade. (Pág. 39)
wvw

O único poder que o ser humano tem por si mesmo é o da
corrupção; é por esse motivo que todo indivíduo que adquire alguma
força, usa-a para corromper. (Pág. 39)
wvw

De alguma maneira, por mais insignificante que seja qualquer
pessoa sempre tem algum poder. Por exemplo: todo pai e mãe
sobre os filhos, o homem através do seu cargo e a mulher pela
sedução sexual, o jovem pela sua rebeldia ao estudo e trabalho e a
criança pela sua birra. (Pág. 39)
wvw

Estou dizendo que toda atitude de estragar e perverter confere
um “poder” interno que todos gostam de possuir. (Pág. 39)
wvw

No aspecto social, quando um banco empresta está corrompendo; quando um Governo impõe uma lei para arrancar mais
dinheiro, quando um político promete o que não pode fazer, ou
uma empresa realiza o monopólio. (Pág. 39)
wvw

E o povo aceita tudo isso passivamente — ambos estão se
pervertendo: um explorando e outro deixando ser explorado, ambos
estão invertendo a ordem natural das coisas e agindo conjuntamente
para a destruição da humanidade. (Pág. 39)
wvw

Uma vez Salomão (considerado o mais sábio dos sábios)
escreveu em seu livro Eclesiastes (capítulo 1, versículo 2): “Vaidade
das vaidades, tudo é vaidade.” Hoje, posso afirmar com maior
certeza: corrupção das corrupções, tudo é corrupção. (Pág. 39)
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wvw

Como é estranha a atração que o ser humano sente pelos
indivíduos do poder; não é algo ligado à sua inteligência, porque a
maioria deles é bem medíocre; não é algo ligado à bondade, pois o
que predomina neles são a ambição e maldade. (Pág. 39)
wvw

Mas é algo mais, além disso, como se fosse uma espécie de
poder fazer o que quiser, uma libertinagem (no sentido filosófico),
a possibilidade de corromper à vontade sem que houvesse qualquer
repressão. Por esse motivo, esse termo é muito ligado à vida política.
(Pág. 39)

wvw

A humanidade tem duas classes de pessoas: “os pestões” e os
“pestinhas”, ou melhor, os que estão no poder e os que ainda não o
possuem e, portanto, não conseguem prejudicar muito a civilização.
Posso dizer que o homem quer o poder para praticar o mal. (Pág. 40)
wvw

O leitor já notou que não raras vezes quando assistimos a um
filme de algum fugitivo da lei, torcemos para que consiga sucesso
em sua fuga — o motivo é claro, porque ele certamente foge de
um regulamento injusto e corrupto — provavelmente muito pior
do que o “crime” que tenha cometido; se é que não fez por alguma
coisa justa e certa, mas contra os interesses do poder? (Pág. 40)
wvw

A questão da liberdade foi pretexto para usar a vontade (que é
sempre ruim). (Pág. 48)
wvw

Toda vez que o ser humano está pensando sobre si mesmo, ou
reunido em grupos, é porque planeja algo indevido e até mesmo
macabro. (Pág. 48)
wvw
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Quando William of Ockam apregoou que a essência do homem
era a liberdade, abriu as portas para a realização de todos os tipos
de injustiça e desonestidade, pois o uso indiscriminado da vontade
automaticamente conduz a humanidade pela senda do crime e
delinquência. (Pág. 48)
wvw

O que sei é que nossa essência é o bem, o belo e a verdade
(que existem por si), e que são alheios ao próprio querer — mesmo
que tenhamos por eles uma inclinação natural. (Pág. 48)
wvw

A deturpação dá ideia de poder e principalmente de grande
benefício, pois o ser humano passa por um período inicial de vida
no qual consegue tudo o que deseja através da corrupção; do zero
aos seis anos, chorando e gritando, a criança coloca principalmente
a mãe a sua disposição — como deu certo no começo, ela irá tentar
conservar a mesma conduta a vida inteira. (Pág. 49)
wvw

A própria ideia de pensar mal é vista como algo sem
importância, e não como uma atitude de extremo prejuízo para a
própria mente, destruindo-a pouco a pouco. (Pág. 51)
wvw

Toda a enorme ginástica mental que o homem realiza para
explicar as coisas tem atrás um grande desejo de corrupção; a
verdade é simples, o que significa que qualquer complicação tem a
finalidade de pervertê-la. (Pág. 51)
wvw

Se eu minto, se não falo a verdade, ou me omito, estou me
corrompendo; e quanto mais ajo assim mais e mais deterioro a mente,
o corpo e o meio ambiente em que vivo. (Pág. 51)
wvw

O Poder é quase um sinônimo de corrupção.

(Pág. 53)
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wvw

O povo ama e “respeita” o poder por causa da corrupção que ele
traz. (Pág. 53)
wvw

Os que desejam realizar o bem notam claramente que têm as mãos
amarradas, porque, se agirem assim, derrubarão toda a estrutura social,
que em sua maior parte defende a corrupção. (Pág. 53)
wvw

Para evitar tal perigo, a pedagogia treina os seres humanos desde
pequenos a admirar a perversão. (Pág. 53)
wvw

A corrupção dá ao ser humano ideia de muito poder, desde que ele
pode destruir em um minuto o que a humanidade demorou séculos
para fazer. (Pág. 54)
wvw

Pelo contrário, a construção dá a ideia de fraqueza, desde que um
trabalho de vulto é de realização demorada. (Pág. 54)
wvw

Os banqueiros e os mercantilistas formam os grupos atuais de
maior corrupção. (Pág. 62)
wvw

Antigamente, eram os industriais e burgueses que dominavam
— mas eram ainda possuidores de valores ligados ao trabalho,
tendo uma visão mais ampla social; protegiam os artistas, os
cientistas e demais profissões fundamentais. (Pág. 62)
wvw

Como o dinheiro compra tudo (ou quase), ele alugou o
pensamento de alguns economistas no sentido de preparar
ideologicamente o mundo para o seu domínio. (Pág. 62)
wvw
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A humanidade persegue os gênios, os heróis e os santos para
proteger a sua corrupção. (Pág. 70)
wvw

Para conhecer um povo, a melhor maneira é ver seu país;
quando vemos uma região devastada, podemos ter a certeza de
que os seus habitantes são bem corruptos. (Pág. 71)
wvw

Quem constrói é porque procura diminuir ao máximo suas
corrupções. (Pág. 71)
wvw

Assim sendo, temos de contar com estes últimos para salvar o
resto da civilização; por favor, leitor, seja um destes casos! (Pág. 71)
wvw

O caminho da libido é mais de agressão e alienação contra o
afeto e o conhecimento. (Pág. 79)
wvw

Essa certa oposição entre amor e sexo esclarece o aspecto patológico
da sexualidade, ou melhor, seus elementos de agressão e alienação —
pois, cada vez que se der preferência ao relacionamento libidinoso, o
indivíduo começa a se sentir mal (mesmo que não o perceba claramente).
(Pág. 79)

wvw

É por esse motivo que toda lembrança passada de um encontro,
no qual não entrou o sexo, é agradável — e aquele em que a libido
predominou perde todo o encantamento, para não dizer que se
transforma em um sentimento penoso. (Pág. 79)
wvw

Quando Jung denominou a “energia psíquica” como libido,
estava percebendo a importância que o ser humano dá à corrupção
de seus sentimentos. (Pág. 79)
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wvw

Evidentemente, libido é algo ligado à sexualidade no sentido
de enaltecer o narcisismo, a megalomania e o egocentrismo,
colocando o homem como o centro de toda a energia universal —
o que pode ser visto, pela lógica, como absurdo. (Pág. 79)
wvw

Os indivíduos mais corruptos recebem todas as glórias deste
mundo. (Pág. 83)
wvw

O homem prefere estragar a sociedade e tudo o que o mundo
contém; a mulher corrompe mais a família e o seu íntimo. Deste
modo, forma-se um pacto de vícios mútuos, que coloca sempre
fim a qualquer civilização. (Pág. 84)
wvw

Uma pessoa que trabalhe em uma grande firma pode pensar:
“Mas eu sou um trabalhador honesto” — ao que poderíamos
responder: Você trabalha “honestamente”, mas para ajudar sua
firma a devastar e deteriorar o mundo. (Pág. 84)
wvw

O amor desmesurado pela corrupção organizou uma vida social
dentro da qual é realizado um verdadeiro concurso de deturpação
— sendo que os mais corruptos levam todos os louros. (Pág. 84)
wvw

Os problemas do conhecimento podem ser reduzidos de modo
geral a esses quatro gigantes do mal na vida psíquica:
1) Censura,
2) Medo,
3) Inveja e
4) Alienação. (Pág. 88)
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wvw

Esses elementos devastam a consciência (que é o primeiro ato
de conhecer), ocasionando toda a corrupção interna. (Pág. 88)
wvw

Estou corrompendo não só quando falo mentira, ou estou
seduzindo alguém para o mal — mas deterioro também quando
me omito diante da corrupção; cada vez que me nego a ajudar, ou
dizer uma palavra de auxílio, estou estragando o semelhante e a
sociedade. (Pág. 88)
wvw

O demônio entra em nossa vida através dos erros ou da censura?
Ele não pode estar no primeiro, porque não faz outra coisa a não
ser enganos. (Págs. 88-89)
wvw

Logo, tem de estar na censura, pois além de não querer deixar
de cometer erros, ainda não os quer ver. Aliás, se aceitasse vê-los,
deixaria de cometê-los. (Pág. 89)
wvw

O próprio sistema de promoção e propaganda é extremamente
pervertido porque incentiva a conduta doentia: não só os cosméticos,
roupas, calçados, mas o próprio tipo de alimentação é conduzido
no sentido da sedução (Pág. 89)
wvw

O que significa decomposição da realidade, e não auxílio para
que o ente humano se torne mais bonito e desenvolvido. (Pág. 89)
wvw

O Paraíso Terrestre continua aqui; ele é tão bonito: o brilho do
sol, os pássaros, animais e estrelas que fulguram no céu; a música,
escultura, pintura e arquitetura — e nós, na infelicidade, desejando
corromper tudo — e o pior ainda, sem ter consciência. (Pág. 90)
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wvw

Acredito que o conhecimento da corrupção poderá trazer a
paz para a humanidade, desde que esse é o problema humano (e
social) fundamental. (Pág. 90)
wvw

A mente tem de atingir certo nível de conhecimentos para que
obtenha o necessário equilíbrio; posso fornecer alguns fundamentais:
1)

a patologia interna, psicológica;

2)

a patologia social;

3)

e toda a riqueza que existe no mundo, principalmente
no Criador, com a finalidade de trazer o bem ao
homem. (Pág. 90)
wvw

Somente pelo conhecimento da própria corrupção é que será
possível a aproximação com o Espírito Divino, a verdade, o bem e
a beleza. (Pág. 90)
wvw

O ser humano precisa conscientizar suas más intenções se
quiser sobreviver após o século XX. (Pág. 91)
wvw

O ser humano precisa saber rapidamente que ele se transformou
em um robô planejado para agredir, matar e destruir, ou melhor,
ele necessita urgentemente conscientizar suas más intenções
inconscientes (que são demoníacas), se pretender sobreviver após
o século XX. Não há outra saída. (Pág. 91)
wvw

Posso dizer que existem quatro grandes males no ser humano
e na sociedade: a inveja, o medo, a agressão e a alienação, que
podem ser caracterizadas no sentido social: (Pág. 91)
24

wvw

A inversão (inveja) como o seu mal básico, onde todas as coisas
são colocadas ao contrário — por exemplo: o trabalho como algo
penoso e o capital, acima dele; o amor como sofrimento e a
imaginação como o maior bem. (Pág. 91)
wvw

O medo está ligado à paralisação, que é a atitude de segurar
todo o bem, progresso e felicidade. (Pág. 91)
wvw

A agressão consiste no desejo de destruir os outros, ou a si
mesmo, o que geralmente se nota nas instituições de repressão
militares e policiais. (Pág. 91)
wvw

Finalmente, a distração faz parte da conduta de permanecer
fora da realidade — o que é visto geralmente nos indivíduos e
grupos sociais que não querem se entrosar. (Pág. 91)
wvw

O ser humano vê em Deus a causa de todos os seus problemas
e sofrimentos, e na corrupção a fonte de todos os bens e alegria.
(Pág. 92)

wvw

Essa extrema inversão produz toda a gama de transtornos que
sofre diariamente, e o pior‚ que isso se passa no plano inconsciente
— motivo pelo qual é difícil sua correção. (Pág. 92)
wvw

A humanidade faz o caminho da corrupção; quando aparece
um indivíduo que escolhe a construção, imediatamente é visto como
um corpo estranho — que não está acompanhando a marcha
desabalada para o abismo da deterioração; então, é atacado. (Pág. 92)
wvw

25

2ª PARTE
CONHECIMENTOS PARCIAIS
(DIVISÃO)
(PÁG. 99)

Nesta segunda parte mostro que a humanidade não chegou
ainda à tão decantada Idade da Razão, que os pensadores iluministas
franceses do século XVIII batalharam para conseguir. (Pág. 101)
wvw

Vivemos ainda conforme as emoções que predominam nas
crianças até seis anos de idade; nesse sentido, a Psicanálise
Freudiana e Escolas que a seguem prestaram um grande desserviço
para os homens. (Pág. 101)
wvw

No tocante à filosofia, esclareço que o seu aspecto mais
importante e bonito foi praticamente abandonado, desde que Kant
destronou a primazia da razão, seguido que foi por um grupo de
pensadores germânicos, e depois de outras nações. (Pág. 101)
wvw

A maior parte dos seres humanos age e pensa pelas emoções
— o que é a causa fundamental dos males atuais. (Pág. 101)
wvw

Disponho aqui a origem de todos os malefícios que advêm
com a substituição da razão pelas emoções, o que levou o homem
e a sociedade a saírem da realidade. (Pág. 101)
wvw

É fundamental que o leitor saiba que quando falo de emoções,
estou apontando os sentimentos neuróticos de inveja, ódio, ciúme,
rancor — que não deveria haver e que não existem por si mesmos.
(Pág. 102)

wvw

26

O único sentimento legítimo é o amor, e para reconhecê-lo é
só ver se o ser humano está em estado de alegria e bem estar, que
são suas consequências. (Pág. 102)
wvw

Esses dois campos que se justapõem e se conflitam são
constituídos pelas emoções e pela razão — podem ser encontrados
tanto no interior do homem, como no mundo social — o primeiro
como símbolo da irrealidade, doença e conflitos, e o segundo o
fundamento de todo equilíbrio, saúde e paz. (Pág. 102)
wvw

O ser humano doente é aquele que se priva da razão. (Pág. 103)
wvw

O que é basicamente invertido na vida psíquica é o sentimento e
não o raciocínio; é claro que o ser humano, depois de haver posto o
afeto (amor) ao contrário, sendo substituído pela inveja e ódio, começa
também a negar, omitir e deturpar o conhecimento. (Pág. 103)
wvw

Nesse momento ele perde a razão — como se diz vulgarmente
dos que se tornaram doentes mentais. Estar doente é estar privado
do raciocínio coerente, devido à destruição do sentimento de amor.
(Pág. 103)

wvw

O sentimento (coração) humano é sequioso de estar em contato
com o centro da vida, que é localizado na crença, um misto de
razão e amor — e enquanto não chegar lá, pessoa alguma se sentirá
bem; (Pág. 103)
wvw

Posso mesmo afirmar que é nessa região que estabelecemos
contato com Deus, para depois chegar ao conhecimento de todo o
restante: artes, ciência e filosofia. (Pág. 103)
wvw
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De modo que Agostinho estava certo ao pensar que qualquer
contato com a realidade dependeria do relacionamento com o
Criador (O Reino do Homem, Norberto R. Keppe, Proton Editora
Ltda., pág. 88). (Pág. 103)
wvw

O ser humano atual age inteiramente pelas “emoções”, pelo
motivo básico de ter corrompido o amor, alijando-o de sua
existência; (Pág. 103)
wvw

de outro lado, de tanto falar sobre a importância do intelecto,
acreditou que é totalmente razão — deixando de perceber sua
irracionalidade. (Págs. 103-104)
wvw

O grande papel de Descartes foi justamente o de colocar o
raciocínio em primeiro plano, após séculos e séculos de emotividade
descontrolada; conseguiu-o em pequena parte, o que levou a
humanidade a um enorme desenvolvimento. (Pág. 104)
wvw

Todo raciocínio que não for baseado em dois fatores anteriores,
irá simplesmente repetir a mesma idéia, em sequência interminável,
permanecendo só na aparência do conhecimento. (Pág. 104)
wvw

O ser humano “pensa” com as paixões, ou melhor, não
raciocina, apenas emite emoções que nada têm a ver com a razão
— e isso constitui um sério processo de corrupção, pois tal atitude
incentiva a permanência nas más intenções, desde que os
sentimentos necessitam ser conscientizados, para segurar o que é
ruim e libertar o que é bom. (Pág. 104)
wvw

A “filosofia” chamada relativismo quis corromper o
conhecimento, desejando que ele exista e não exista ao mesmo
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tempo; nem se pode dizer que é uma orientação filosófica, mas,
sim, a própria negação ao conhecimento, à filosofia — que significa
amor pela sabedoria. (Pág. 105)
wvw

No frontispício do Museu de Artes Modernas de Paris está
escrito: “as artes, sem o pensamento, são errôneas” — o que nos
mostra que uma estética só de sentimentos é patológica. Quando
contemplamos algo artístico e não compreendemos, podemos pôr
em dúvida sua validade. (Pág. 105)
wvw

Acreditava que a doença psíquica (esquizofrenia) era
ocasionada no campo do sentimento, pela existência do ódio ao
lado do amor, do rancor, inveja, ciúme etc. (Pág. 106)
wvw

Agora vejo que ela é causada pela separação entre razão e
amor — em prejuízo deste último, que foi o maior prejudicado.
(Pág. 106)

wvw

Parece-me que Lúcifer quis atingir a vida afetiva, sabendo que
a intelectual também seria alcançada; por esse motivo foi direto à
mulher — e daquela data em diante, o raciocínio passou a exercer
maior atuação ao equilíbrio psicossocial, ao inverso do que deveria
ser. (Pág. 106)
wvw

Amor e razão não podem existir separadamente, porque perdem
seu valor original, levando o homem às emoções descontroladas,
ou ao pensamento exaltado — como se fossem duas pernas para
fazerem o corpo caminhar. (Pág. 106)
wvw
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Quando se tem um afeto, necessitamos de imediato a
explicação, assim como a ideia tem de estar envolvida pelo
sentimento de amor para ser acertada. (Pág. 106)
wvw

O ser humano tem dois tipos de comportamento:
1º

emocional, quando coloca nos sentimentos a finalidade
de sua existência;

2º.

racional, se conseguiu amadurecer o suficiente para
viver em harmonia com o universo. (Pág. 106)
wvw

Como vemos, são dois tipos de conduta: uma doentia, voltada
para si mesma, e outra em coordenação com a realidade e de grande
penetração, inclusive no conhecimento. (Pág. 106)
wvw

Sabemos que o córtex cerebral é responsável pela função
intelectual, e que se o homem age pelas emoções, evidentemente
essa parte do cérebro não funciona — o que equivale dizer que a
razão fica de lado em sua vida. (Pág. 107)
wvw

Por esse motivo os fisiologistas e neurólogos notaram que nossa
cabeça só funciona 5 a 7 por cento de sua capacidade. (Pág. 107)
wvw

O verdadeiro artista vive também racionalmente; se verificarmos a vida de Bach, Brahms, Mozart, Verdi, Miguel Ângelo,
Leonardo da Vinci, Cervantes, Shakespeare, notaremos que é bem
diferente da maioria desses rapazes modernos dedicados à arte —
mesmo que entre estes haja os equilibrados e autênticos
profissionais. (Pág. 107)
wvw

Falar pela razão é manifestar amor, como se fosse uma peça
artística apresentada num teatro, causando elevação de ânimo para
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a platéia. Temos de ver que tanto a ideia como o sentimento estão
situados no mesmo local, ou seja, no cérebro — e que o coração é
apenas um órgão bastante vulnerável às emoções e não a sua fonte.
(Pág. 107)

wvw

A Inversão da Conduta advém da Conservação da Conduta
Neurótica de Emoções (0-6 anos)
Acredito que minha descoberta mais importante sobre
psicopatologia foi realizada em agosto de 1977, quando percebi o
processo de inversão do ser humano. No entanto, até agora não
conseguia compreender direito como se dava esse fenômeno;
acredito que somente neste ano cheguei mais próximo a ele (1991).
O que estou observando no momento é que o conhecimento
do ser humano está partido pela metade, aparecendo geralmente
só a primeira parte, ou seja, mais as sensações e emoções do que o
raciocínio — motivo pelo qual ele é invertido. Não só na visão, a
imagem exterior aparece ao contrário — e depois a razão desinvertea — também, os sentimentos negativos (doentios) acabam
predominando. Não podemos nos esquecer de que a criança sente
tudo como se fosse um ataque do mundo exterior contra ela: se o
alimento lhe causa dores, ela chora; quando cai, pensa que foi
agredida; quando é corrigida, enche-se de fúria.
Como o leitor pode notar, o pensamento infantil não age pela
lógica; o que ela sente, manifesta imediatamente com uma conduta
de oposição ao ambiente exterior — e se esse tipo de ideia continuar
mais tarde, teremos o ser humano doente. Pois bem, até aqui foi
fácil analisar esse fato; o que é quase impossível de saber é por que
a percepção é vista de início invertidamente; por que todo o começo
da conduta é baseado na corrupção. Pela emoção o homem se
deteriora, enquanto pela razão ele se integra à realidade e se
desenvolve. Mas, por que, pelo sentimento inicial, ele se destrói?
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Tudo o que existe tem uma origem dupla e quando houver
separação, vem a doença; estou dizendo que o sentimento dividido
da razão torna-se patológico, como sucede agora. Assim sendo,
não existe o conhecimento exato dele — e o que não for conhecido
sucumbe. O ser humano ao tomar contato com o mundo age através
das emoções enfermas, motivo pelo qual se desenvolve de modo
invertido — vendo sofrimento no amor, e o relativismo, no
raciocínio.
Estou mostrando que o processo de unificação, que deveria
haver desde o início da existência, só começará a ser feito mais
tarde — e se ainda o ser humano alcançar um certo nível de
raciocínio; caso contrário, permanecerá a vida toda agindo pelas
emoções neuróticas (infantis, como falam).
Depois que o ser humano sofreu sua divisão interna entre razão
e sentimento, passou a sentir suas emoções como perigosas, pois
não podia mais contar com a compreensão de tais fenômenos —
que lhe pareciam ameaçadores — o que não deixava de ter motivo,
pois o sentimento de amor sofreu acentuada corrupção; de agora
em diante, ele passou a ser dominado pelo ódio, inveja e rancor.
Vamos dizer que, sem o raciocínio, a emoção tomou outros rumos
não recomendáveis, por causa de sua deterioração — e nesse caso,
perigosos mesmo.
Posso dizer que o primeiro contato da criança com o mundo
tornou-se traumatizante, pois ela passou a sentir emoções anormais
que lhe parecem monstros ameaçadores — e ao mesmo tempo em
que as extravasa sofre punições externas. Ela sente algo que não
pode sentir, e muito menos entender, porque não tem mais uma
razão que o explique.
Temos de conhecer claramente que a primeira fase da existência
(0-6 anos) passa-se em uma total inversão, devido à dominação
dos sentimentos neuróticos (raiva, inveja e rancor); se não fosse o
carinho dos pais, criança alguma sobreviveria, por causa da oposição
cerrada que ela faz à vida. Qualquer atitude de construção, mais
tarde, terá que ser realizada através de grande esforço da razão. É
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claro que existem crianças que desde pequenas fazem exceção à
regra!
O que se compreende na criança é que ela concentra todo o
seu esforço no sentido de usar o mundo para sua própria
sobrevivência — dificilmente aceita que deve respeitar o próximo,
e muito menos amá-lo. Só mais tarde, e devido ao uso da razão, é
que o homem conseguirá voltar sua atenção para atender o mundo
exterior — se teve algum desenvolvimento e maturidade.
Ainda mais do que isso, ele geralmente permanece fixado
nessas emoções egocêntricas, agressivas e destrutivas, justamente
por causa de sua ignorância a respeito. A função de meu trabalho é
precisamente acordar o ser humano para esse fenômeno, a fim de
resolvê-lo. (Páginas109-111)
wvw

O Processo de Inversão é formado pelo predomínio da emoção
sobre a razão. (Pág. 115)
wvw

O mundo das emoções é praticamente o da inversão à realidade,
enquanto o da razão é a própria verdade; como vivemos mais
dominados pelas paixões, torna-se evidente que passamos a maior
parte da vida na ilusão e mentira. (Pág. 115)
wvw

É impressionante ver como a Filosofia passou de uma atitude
de idealização, que vigorou até o final da Idade Média (século
XIV), para o plano das emoções — que se iniciou com Duns Scot
e William of Ockam na Grã-Bretanha. (Pág. 115)
wvw

Houve uma reação com Descartes e o Iluminismo inglês e
francês, mas, logo em seguida, Kant e Hegel mergulharam o
pensamento na patologia dos sentimentos ruins: inveja, ciúme e
arrogância. (Pág. 115)
wvw
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O cliente M.L., finlandês, afirmou que em sua viagem de trem
para a Lapônia se sentia muito mal, como se estivesse com
claustrofobia. Pedi que associasse aquele local e disse: “Paixão”.
Pedi que desse nova associação de ideias pela razão, e ele pensou
em trabalho e divertimento. (Pág. 115)
wvw

O cliente S.P., organizador de Empresas Trilógicas, em Londres,
percebeu perfeitamente que seu maior problema era a questão da
corrupção; pela lógica e raciocínio, S.P. dizia que gostava imensamente do trabalho, mas, pelo sentimento, corrompia-o
constantemente — o que indicava que, na realidade, atacava aquilo
de que mais gostava. (Pág. 116)
wvw

A preguiça é provavelmente a forma mais perfeita de deterioração, porque corrompe a essência da estrutura psíquica, somática
e corporal. (Pág. 117)
wvw

Quando Freud iniciou suas descobertas, com toda a certeza
confundiu o mundo das emoções, com um inconsciente teórico e
sem qualquer comprovação — este último não existe por si, mas
só enquanto o ser humano está “realizando” seus delírios pela
imaginação. (Pág. 117)
wvw

Toda paixão vem em forma de destruição do amor. (Pág. 117)
wvw

O doente é dominado por suas paixões, o que equivale a dizer
que abandonou o caminho da ética. (Pág. 117)
wvw

O ser humano moderno age inteiramente pelas emoções. (Pág.
118)

wvw
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A humanidade atual atua de maneira emocional — na maior
parte das vezes sem qualquer lógica — agimos quase sempre através
de paixões e impulsos descontrolados. (Pág. 118)
wvw

Esse é o resultado de não termos nos voltado para o exame
dos próprios sentimentos. (Pág. 118)
wvw

Todas as doenças mentais e físicas são provenientes das
emoções. (Pág. 121)
wvw

Se não houvesse emoções, o homem jamais cairia doente,
pois elas são culpadas pelo descontrole hormonal do corpo,
provocando as enfermidades; os chamados infartos do
miocárdio, derrames cerebrais, e até mesmo os acidentes
pessoais, surgem em decorrência de uma conduta estabanada
— algo totalmente fora do uso da razão. (Pág. 121)
wvw

De modo que a saúde física (e mental, logicamente) está na
dependência de viver conforme o raciocínio. (Pág. 121)
wvw

A psicoterapia não pode ser realizada pelos sentimentos;
quando o psicoterapeuta usa emoções, nada mais consegue com
o seu cliente. (Pág. 123)
wvw

O mesmo pode-se dizer no sentido da educação, pois só o
raciocínio conseguirá educar; toda vez que os educadores agem
pelas emoções, o que estão fazendo é levar seus pupilos para o
devaneio e infelicidade. (Pág. 123)
wvw
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Irrealidade

Realidade

Razão

Amor

Emoção
(Neurótica)

Ideia

(Pág. 130)

wvw

Relação de sistemas e de filósofos que agiram mais pela
razão (A posteriori) ou mais pelas emoções (a priori)
O ideal seria a eliminação das emoções na vida de cada pessoa,
pois assim não haveria o medo, a inveja, o ódio, o rancor e a
vingança; porém, para que em parte tal fato possa acontecer, é
necessário substituir os sentimentos por algo mais agradável — e
eu vejo o raciocínio real como a solução. E onde ele existe?
Temos de organizar uma lista dos pensadores pela razão e outra
com os apegados às emoções:
Pensadores Pela Razão

Idade
Antiga
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{

Saquiamuni (Buda)(Índia), Lao-Tsé e Confúcio (China)
Grécia: Tales de Mileto, Parmênides, Empédocles,
Anaxágoras, Leucipo, Demócrito (todos eles
pré-socráticos). Sócrates e Aristóteles. Império
Romano: Sêneca e Marco Aurélio

Idade
Média

Idade
Moderna

Período
Contemporâneo

{
{
{

Avicena e Averroés (Oriente Médio), John Scot Erígena
(Escócia), Pedro Abelardo (França), Alberto Magno
(Alemanha), Tomás de Aquino (Itália), Roger Bacon
(Inglaterra).
Galileu (Itália), Francis Bacon (Inglaterra), Thomas
Hobbes (Inglaterra), René Descartes (França), Blaise
Pascal (França), Spinoza (Holanda), Vico (Itália),
Montesquieu (França), Voltaire (França), Diderot
(França), Rousseau (Suíça), La Mettrie (França),
Holbach (França), Helvetius (França), Condillac
(França), Degerando (França) e Leibniz (Alemanha).
Bergson (França), Russel (Inglaterra), Veblen (Estados
Unidos), Husserl (Alemanha), Jacques Maritain
(França), Malinowski (Polônia), Merleau-Ponty
(França), Max Scheler (Alemanha), Círculo de Viena
(Schlick, Carnak, Popper), Heidegger (Alemanha),
Jaspers (Alemanha), Escola de Frankfurt (Benjamin,
Adorno, Horkheimer Habermas), Lévi Strauss
(Bélgica).

Por este estudo o leitor poderá notar que, além dos países
orientais, de Grécia e Roma, só algumas nações europeias tiveram
verdadeiros pensadores do raciocínio, que lhes trouxeram grande
progresso. Em primeiro lugar, posso colocar a França, com 14; em
segundo, a Alemanha, com 10; e em terceiro, a Inglaterra, com
De modo geral, tivemos 3 períodos de grande florescimento
da verdadeira realidade: na Grécia Antiga, no final da Idade Média
e no Período do Iluminismo francês (século XVIII). Afora eles, só
apareceram pensadores pela razão esporadicamente. Posso também
dizer de antemão que os “filósofos” pela emoção constituem toda
a maioria. (Págs. 136-137)
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“Pensadores” Pela Emoção

Idade
Antiga

Idade
Média

Idade
Moderna

Período
Contemporâneo

38

{
{

Platão, Epicuro, Plotino e Zenão (Grécia), Agostinbho
(Norte da África).

Anselmo (Itália), Duns Scot (Inglaterra), William of
Ockam (Inglaterra).

{

Giordano Bruno (Itália), Montaigne (França), Berkeley
(Inglaterra), Hume (Inglaterra), Kant (Alemanha), Fichte
(Alemanha), Schelling (Alemanha), Schleiermacher
(Alemanha), Hegel (Alemanha), Adam Smith
(Inglaterra), Ricard Feuerbach (Alemanha), Marx
(Alemanha), Herbert (Alemanha), Strauss (Alemanha),
Schopenhauer (Alemanha), Nietzsche (Alemanha),
Bachelard (França), Charles Darwin (Inglaterra),
Spencer (Inglaterra), Kierkegaard (Dinamarca),
Sigmund Freud (Áustria), Pragmatismo Americano
(Pierce, W. James, John Dewey).

{

Neokantismo (Lotze, Lange, Windelband, Rickert,
Cassirer) (Alemanha), Voluntarismo (Hartman, Wundt,
Sorel) (França e Alemanha), Neo-Hegelismo (Stirling,
Green, Braddley, MacTaggart, Royce) (Inglaterra),
Idealismo (Ravaisson, Vacherot, Revouvier, Boutroux,
Poincare) (França), Neo-Hegelismo (Spaventa,
Bonatelli, Guatella) (Itália), Economia Moderna (John
Keynes, Kalecki, Robinson, Sraff), O Estruturalismo
(Saussure, Jakobson, Hjelmuslev e Chomsky), Grupo
de Oxford (Ryle, Austin, Quine e Strawson), Marcuse
(Alemanha), Skinner (Estados Unidos).

O leitor poderá ver claramente que a maior parte dessa
pseudofilosofia tomou conta da sociedade moderna em todos os
seus domínios — motivo por que vivemos nessa situação
catastrófica. Organizei esses dois grupos de pensadores, a fim de
que o leitor possa distinguir bem os que estão mais próximos da
realidade: os filósofos pelo raciocínio, e os que manifestaram mais
suas emoções — o que os colocou mais distantes da verdade.
Tenho ainda que esclarecer que não é porque um pensador use
mais a razão, que não cometa muitos erros, assim como aqueles
que seguem suas emoções, também não possam realizar acertos.
Pelo cômputo geral, vemos que a Alemanha teve 21
“pensadores” pela emoção, Inglaterra 20, França 8, Itália 6 e Estados
Unidos 5 — ao contrário dos filósofos pelo raciocínio, que foram
predominantes na França, depois na Alemanha e na Inglaterra. De
maneira geral, na Idade Antiga e Média (último período) houve
mais filósofos pela razão, e a Idade Moderna e Contemporânea
muito mais pela emoção — o que demonstra toda a decadência
dos tempos atuais. (Págs. 136-138)
wvw

Existe uma grande diferença ser racionalista e usar a razão
(ser racional). (Pág. 139)
wvw

O raciocínio só pode existir onde não haja racionalismo, que
já é sinal de não haver uma razão correta — desde que os pensadores
racionalistas tinham a ideia de que tudo poderia caber dentro dos
limites da razão, sem considerar que ela não pode haver sozinha
— e que só com o amor poderia ter vida. (Pág. 139)
wvw

É pela junção entre razão e amor que a verdade vigorará. (Pág.
139)

wvw
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O velho enigma entre as várias orientações de filosofia
(racionalismo, existencialismo) poderá ser resolvido assim. (Pág. 139)
wvw

Por viverem mais nas emoções, os povos anglo-saxônicos e
germânicos trazem a humanidade em pânico. (Pág. 142)
wvw

Temos de considerar que as duas nações mais importantes para
o desenvolvimento da civilização foram a Itália (com o seu Império
Romano, no passado) e a França; é claro que não podemos nos
esquecer da Grécia Antiga, que forneceu todo o fundamento da
cultura. De outro lado temos de nos lembrar da herança judaicocristã que legou o principal conhecimento de Deus (Teologia). (Pág.
142)

wvw

A idealização é a forma mais comum para evitar o
conhecimento da verdadeira “realidade”. (Pág. 149)
wvw

Tanto a filosofia como a teologia transmitiram um pensamento
ideal e não real sobre a existência humana; a ciência moderna saiu
bastante desse esquema puramente racionalista.
wvw

Posso dar como exemplo as pesquisas que se fazem para provar
uma idéia, e não para conhecer uma nova realidade. (Pág. 149)
wvw

Se não houver essa percepção, o homem atual continuará com
o mesmo tipo de pensamento dogmático medieval, que o prejudicou
tanto no transcorrer de sua civilização. (Pág. 149)
wvw

A idealização é uma forma de corromper o conhecimento,
desde que evita saber como é realmente o ser humano. Portanto,
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há uma diferença entre filosofia e razão, porque nem sempre uma
orientação filosófica é realizada de acordo com a realidade. (Pág.
149)

wvw

O ser humano acostumou-se a idealizar tudo: a si próprio e a
todas as pessoas; ele não aceita ver exatamente como é a realidade,
ou melhor, ter contato com sua patologia e à de toda a humanidade
— para trabalhar com ela. E esse esforço para idealizar consome
um enorme volume de energia, que deixa o indivíduo exausto;
constitui uma fuga à verdade. (Págs. 150-151)
wvw

Posso afirmar que a filosofia quis durante todos estes séculos
imaginar como o homem deveria ser, e não trabalhar com o que
ele é verdadeiramente. (Pág. 151)
wvw

Notem os leitores que coloquei no título deste capítulo a palavra
“realidade” entre aspas, para designar que ela não é em si a verdade
(e, sim, a nossa patologia), mas não deixa de ser o que há realmente,
pois o mundo do sonho e devaneio só existe na imaginação do ser
humano. (Pág. 151)
wvw

O conhecimento foi abandonado quando o ser humano resolveu
viver de acordo com sua vontade. (Pág. 152)
wvw

A questão do conhecimento não foi resolvida até agora, porque
permaneceu só no campo intelectual, e o seu ponto fundamental
reside no da vontade; estou dizendo que conhecer não depende
tanto do entendimento como da aceitação. (Pág. 152)
wvw

Parece-me que o grande defeito dessa escolha reside na
impossibilidade de conciliar o conhecimento com essa “vontade”,
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desde que, se houver o primeiro, a segunda será absolutamente
irrealizável. (Pág. 152)
wvw

Estou mostrando que temos de neutralizar os próprios desejos,
a fim de que possa aflorar o que nos vem ao conhecimento;
a vida ética só permite passar para o intelecto o que acha que
lhe convém. (Pág. 152)
wvw

Se o ser humano pensar que a verdade o prejudica, jamais
deixará que ela apareça em sua mente. (Pág. 152)
wvw

O conhecimento não é uma questão de saber ou não, mas de
aceitar ou rejeitar. (Pág. 153)
wvw

Posso dizer que voltamos as costas à ciência infusa, bem como
abandonamos qualquer sabedoria mais importante. (Pág. 153)
wvw

Ao mesmo tempo que admiramos a sabedoria, queremos ter
uma existência de acordo com a vontade invertida. (Pág. 153)
wvw

O conhecimento é sempre visto como um desprazer; o ser
humano chora e esbraveja quando está diante dele, colocando todo
o tipo de emoção em seu interior para evitá-lo. (Pág. 153)
wvw

O sentimento (neurótico) é visto como se fosse uma grande
satisfação, enquanto o amor, algo de muita penitência. Posso dar
um nome muito geral a isto: inversão ao conhecimento. (Pág. 153)
wvw
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Houve uma troca do conhecimento pelas emoções, o que
equivale a dizer, uma substituição do equilíbrio e realidade, pelos
sentimentos desequilibrados e imaginação exaltada — como se
fosse o abandono do bem e da beleza, para a nova escolha de um
mundo triste e tenebroso. (Pág. 153)
wvw

Quando milhares de filósofos se dedicaram ao problema do
conhecimento, é porque notaram que ele é fundamental para que o
homem e a sociedade se equilibrem e se desenvolvam. (Pág. 153)
wvw

A vontade em si é uma escolha para o mal. (Pág. 156).
wvw

Pelo que estou observando, noto que a corrupção advém
automaticamente pelo uso que fazemos da vontade porque o livrearbítrio tem o sentido de deixar a vontade livre para estragar. (Pág.
156)

wvw

A presença do mal no mundo não é devido ao livre-arbítrio,
mas, sim, por causa do uso da vontade humana que começou a
existir aí. Quando falo sobre este assunto muitos estranham,
achando que o uso da vontade está na essência do homem — Duns
Scot e William of Ockam não causaram uma enorme transformação
social ao nos conceder toda a liberdade possível? (Pág. 156)
wvw

O Novo Dicionário Aurélio, à página 1.471, compara a vontade
ao capricho, fantasia e veleidade, mostrando esse tipo de significado
que muitos tentam ignorar. Parece-me que ela começou a existir
para se opor à realidade, pois é um dos elementos mais usados
pelo ser humano em sua vida diária. O que é realizado com a própria
vontade é para destruir. (Pág. 157)
wvw
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Deus tem vontade? Para que pudesse tê-la, seria necessário
que tivesse condições de escolher entre o bem e o mal — e como
isso seria impossível, segue-se que o Criador não a tem — ou melhor,
a vontade depende, para existir, que haja possibilidade de escolha.
Deus está no que é definitivo; logo, ele não pode ter o que é relativo,
pois é um ser absoluto. (Págs. 157-158)
wvw

Posso mesmo afirmar que o chamado pecado original começou
a existir, quando o homem resolveu ter vontade — mesmo que ele
a possa usar acertadamente. (Pág. 158)
wvw

O ser humano deve renunciar a sua vontade, e tentar, por assim
dizer, ajustar-se a grande unificação de todos os povos dentro da
paz e desenvolvimento; vamos dizer, abandonar seus ensejos para
ingressar na realidade humana e social. (Pág. 158)
wvw

A inteligência é mais elevada, mas é a vontade (patologia) que
domina a existência. (Pág. 161)
wvw

De um lado, filósofos e teólogos falam a verdade, e, de outro,
permanecem inteiramente fora da realidade, justamente por quererem ignorar a patologia humana. (Pág. 161)
wvw

O “livre-arbítrio” constitui um erro por si, desde que não somos
livres para escolher o mal. (Pág. 167)
wvw

O ser humano tem de negar seu “livre-arbítrio” se quiser
permanecer no bem, pois ele começou a existir justamente ao
escolher o mal; assim sendo, é importante corrigir a idéia 1º ) de
que se trata de uma atitude de liberdade; 2º ) de que seríamos livres
ao aceitar o mal. (Pág. 167)
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wvw

Essa inversão tem sido a raiz de todos os males, pois, no
momento em que voltamos a aceitar o bem, acaba tal “livrearbítrio”. (Pág. 167)
wvw

O ser humano só foi realmente livre enquanto estava no Paraíso
Terrestre, gozando de total liberdade para praticar todo o bem
possível — quando renunciou a esse privilégio, decaiu à situação
de escravidão aos males mentais, físicos e sociais — e, inclusive,
em relação a Lúcifer e seus companheiros de infortúnio. (Pág. 167)
wvw

Existem as forças inconscientes mas existe a consciência que
é muito mais poderosa. (Pág. 172)
wvw

O ser humano tem dois tipos de forças: uma consciente, que
deseja o bem, a verdade e a vida, e outra inconsciente, que busca o
mal, a mentira e a corrupção.(Pág. 172)
wvw

Carl Gustav Jung deu-lhe o nome de libido — o que não
esclarece muito, porque ela é muito ligada aos demônios, mesmo
que tenha relação com os instintos e desejos do homem. (Pág. 172)
wvw

É quase impossível que o ser humano consiga viver com a
consciência de sua falta de ética — então organiza no interior um
sistema de impulsos e ideias mais ou menos velado, que Freud
denominou de inconsciente — e que são em sua maior parte
inconscientizados, desde o início, ou posteriormente. (Pág. 172)

45

wvw

3ª PARTE
CONHECIMENTO INTEGRAL
(UNIFICAÇÃO)
Nesta terceira parte lanço uma mensagem de otimismo, ou
seja, que estamos em vias de entrar realmente na verdadeira Idade
da Razão — onde não haveria mais os sofrimentos atuais, mas um
mundo de paz e equilíbrio, oriundo do predomínio do raciocínio
sobre as emoções doentias. Como o leitor irá ver, não se trata de
algo utópico, mas possível de ser realizado, desde que temos todas
as condições para nos desenvolvermos agora — pois o raciocínio
é pertinente a todo ser humano, sendo que cada um de nós poderá
contribuir decisivamente para construir a Nova Sociedade do
Terceiro Milênio.
wvw

Depois de ver a questão da corrupção ao conhecimento na
primeira parte, e a divisão (esquizofrenia) no interior do homem e
da sociedade (entre razão e emoção), esclareço como será possível
unificar o real com a mente humana através da razão — o que nos
é verdadeiramente saudável. De outro lado, temos de considerar o
Iluminismo Francês como o pensamento que mais próximo chegou
de toda a verdade psicológica e social, fundamentado em John
Locke e principalmente Descartes. Aliás, o mundo latino sempre
esteve mais próximo da razão — motivo pelo qual o ambiente da
França, Itália, Espanha, Portugal e América Latina é sempre mais
agradável.
wvw

Unifiquei também o conhecimento intelectual com a intuição
e a consciência, mostrando como a fé (fideísmo), a filosofia e a
ciência pertencem ao domínio do pensamento racional — que só
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não o atinge perfeitamente devido à decaída do processo de
percepção — mesmo que a maneira de saber seja idêntica em todos
os setores. E não só isso, como o conhecimento de Deus constitui
a base de todos os outros — sendo impossível saber o que quer que
seja, senão através dessa formidável sabedoria inicial.
wvw

Como tudo o que existe é dialético, abordo ainda nesta parte o
relacionamento do raciocínio com o sentimento de amor, para que,
inclusive, ele possa existir; o fundamento da civilização e da
sanidade humana depende do uso desse afeto — motivo pelo qual
o verdadeiro artista forma o equilíbrio e a fonte da vida cultural
sobre a face da Terra.
wvw

Finalmente, disponho da necessidade da ação para que o ser
humano conheça, pois a principal sabedoria advém do manuseio
das mãos nas atividades corretas. Assim sendo, deve haver uma
urgente mudança no processo escolar, que deu ênfase apenas aos
estudos, retirando o jovem da realidade da vida.
wvw

Todos os seres humanos têm o direito e devem trabalhar para
se desenvolver normalmente, pois é impossível aprender pelo estudo
teórico; os que só estudaram até uma certa idade tornam-se
imprestáveis para uma existência equilibrada.
wvw

Acredito que será possível, até o final deste século XX, haver
uma total reviravolta dentro da estrutura social e humana, para que
finalmente alcancemos aquele ideal maior que todos estão à procura,
e sabem que poderão consegui-lo com esta transformação. (Págs. 201202)

wvw

A humanidade está à beira de viver com todo o fulgor a idade
da razão. (Pág. 203)
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wvw

Será que a Revolução Francesa não teve os resultados
esperados, por que foi realizada de modo certo ou errado? Estou
acreditando que novos grupos se apoderaram dos poderes para outra
vez subjugar o povo dentro de seus interesses, que se tornaram
financeiros e econômicos — portanto, piores do que os da nobreza.
De qualquer modo, o enorme progresso que houve quanto aos
direitos humanos, liberdade e democracia em todas as regiões do
globo, teve sua proveniência nesse período glorioso. (Pág. 203)
wvw

A França constitui a glória e o centro de toda a civilização
moderna; não apenas a democracia saiu daqui (e já foi tão
deturpada), como qualquer desenvolvimento posterior da
humanidade irá estar na dependência do que foi realizado aqui no
passado; e não existe outro caminho certo, senão aquele traçado
pelos iluministas do século XVIII: Rousseau, Voltaire, Diderot,
Condillac, La Mettrie, Helvetius, Holbach, Degerando. (Pág. 208)
wvw

Existem muitos traidores da pátria que se venderam aos
interesses estrangeiros; mas em seu cerne continua a verdade eterna
a brilhar sua luz no coração da nação: Paris. E essa chama tomará
um dia novamente conta da civilização. Ela mandou a está tua da
liberdade para o porto de Nova York, mas o direito de ser livre das
mãos dos poderosos só continuou aqui; no Novo Mundo restou
uma fachada para enganar os incautos. (Pág. 209)
wvw

Dentro de poucos anos, todos os homens terão novamente de
se curvar diante do novo e verdadeiro sopro de liberdade que partir
daqui, que se tornará como um vendaval (como temos visto
ultimamente neste país), que abrirá caminho para a verdadeira
existência humana livre para a paz e o amor. (Pág. 209)
wvw
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MUNDO IRREAL

Destruição
Males

Alienação
Censura
EMOÇÕES

Pessimismo Paralisia

Fuga

Imobilidade

Agressão

Desconfiança
Paranoia

Agitação
Medo

Inveja
Ódio

Deformação

(Pág. 214)

wvw

MUNDO REAL
Ação
Compreensão
Estabilidade
Tranquilidade
Bem-estar
Entendimento
Realização Amor

RAZÃO

Sociabilidade
Desenvolvimento

Trabalho

Aceitação

Felicidade

Capacidade
Inteligência

Paz

(Pág. 214)

wvw
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(Pág. 218)

wvw

Amor e sabedoria são reconhecidos pela ação, assim como a
pessoa só pode ser conhecida pelo que realiza, pois o ato de falar e
de sentir engana totalmente. (Pág. 232)
wvw

Posso esclarecer melhor mostrando que um indivíduo é notável
pelo que fez; por exemplo: Mozart, Beethoven, Schubert, através
de suas músicas; Gutemberg, pela imprensa que inventou; Edson,
pelas descobertas; Charles de Gaulle, pelo trabalho político; os
pensadores e teólogos, pelos resultados dos trabalhos (como John
Locke, pela sua influência na sociedade, assim como Tomás de
Aquino, Agostinho, Platão, Aristóteles e Sócrates). (Pág. 232)
wvw

O que realmente a pessoa é, está escondido, oculto — e só se
manifesta através dos atos. (Pág. 233)
wvw
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Máscara, Aparência
Sentimentos e Conhecimentos
Intenções Fundamentais
(Pág.233)

wvw

A Lógica faz parte do raciocínio correto só sendo destruída se
entrar a emoção. (Pág. 234)
wvw

O que venho tentando fazer ultimamente com cada cliente é
levá-lo ao pensamento lógico, para que adapte sua vida à realidade
— em uma forma dialética entre sua conduta emocional (doentia)
e o que lhe mostra a razão. (Pág. 234)
wvw

O ser humano tem ódio à lógica porque ela o obriga a pensar e
agir corretamente; geralmente ele a combate por todos os meios, e
ainda dizendo que é necessário aprendê-la para poder segui-la —
e não aceitar o que existe em sua maior parte na mente. (Pág. 234)
wvw

Acredito que a melhor maneira de saber exatamente o que é
razão, é ter contato com as emoções neuróticas, através do qual o
indivíduo faz uma comparação com o raciocínio lógico; esse
processo fornece de imediato uma vivência entre uma conduta
doentia e a realidade — mesmo que cometa muita confusão durante
o seu transcorrer. (Pág. 234 – 235)
wvw

O homem age mais ligado ao intelecto, descendo depois para
as emoções, enquanto a mulher parte dos sentimentos para depois
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chegar ao raciocínio. Estou mostrando que o indivíduo masculino
comete enganos no campo do pensamento, organizando a vida a
priori — como se ela pudesse ser como ele imagina — enquanto
sua companheira se engana a princípio mais facilmente com suas
emoções. Mas, como o conhecimento parte das sensações e do
afeto (amor), quando a mulher é equilibrada, supera seu
companheiro, inclusive tornando-se mais prática perante a
existência. (Pág. 236)
wvw

O Fideísmo (Identificado com a Consciência e a Intuição) é a
base de todo o conhecimento. (Pág. 248)
wvw

A fé pode ser identificada com o conhecimento consciente e o
intuitivo, o que significa que a percepção sobre a divindade é
espontânea em todos os seres humanos. Foi realizada uma certa
confusão anteriormente sobre sua origem, como se ela não fosse
de natureza experimental — eu tenho mostrado profusamente sua
natureza (inclusive a posteriori) oriunda dos sentidos — e
esclarecendo que a fonte de toda percepção está no movimento
sensorial. Vamos dizer que intuir e conscientizar são semelhantes
ao acreditar; no momento em que conhecemos por esses meios,
automaticamente estamos entrando em contato com a divindade
(reconhecendo-a). (Pág. 248)
wvw

Tomás de Aquino diz que “sem a fé a natureza humana seria
quase incapaz de usar corretamente a razão”, que “a fé não destrói
a razão mas a aperfeiçoa”. (Pág. 254)
wvw

A fé não está acima da razão em si, pois foi esta última que
decaiu em relação ao seu entendimento; (Pág. 254)
wvw
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foi essa divisão que nos levou aos males; posso dizer que a
maior doença do homem é a falta de conhecimentos — na qual
predomina essa percepção básica de Deus — pois, quando nos
vemos criaturas, imediatamente estabelecemos uma ligação ao
Criador, desde que um supõe o outro, logicamente. (Pág. 254)
wvw

É por esse motivo que Aquino escreveu: “Parece que Deus é
o primeiro objeto conhecido pela inteligência humana ... como
sucede com a luz para os olhos e os primeiros princípios para o
intelecto. Conhecemos tudo através da luz da Verdade Primeira, e
julgamos tudo através dela, diz Agostinho”. (Pág. 255)
wvw

Não podemos nos esquecer de que a palavra Teologia é formada
por duas outras: Teos, que significa Deus, e logos )@(@. = grego)
razão, inteligência, razão divina, o Verbo de Deus; portanto, esse
campo de estudo praticamente mostra o conhecimento racional
sobre Deus. (Pág. 258)
wvw

Deus é constituído por uma só essência em três existências
distintas — assim como teologia, filosofia e ciência são
independentes uma da outra e em seu fundamento são formadas
pela mesma essência: a realidade estrutural da primeira é encontrada
na segunda e na terceira, mesmo que cada uma tenha vida própria
e função diferente. (Pág. 258)
wvw

A existência do conhecimento depende da inexistência da
vontade. (Pág. 277)
wvw

São três os elementos sobre os quais o ser humano caminha: o
conhecimento, o sentimento e a vontade, tendo este último sido o
mais importante na determinação de seu destino. Posso afirmar que
somos livres inteiramente para escolher o conhecimento, ou não; de
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qualquer modo, só podemos conhecer aquilo em que a vontade não
interfere — trata-se de uma decisão fundamental. (Pág. 277)
wvw

A vontade age no sentido de ocultar a sabedoria. (Pág. 277)
wvw

Se o ser humano dá mais ênfase ao elemento exterior, colocase sob a dependência da realidade — mas, se se volta para sua
vontade, corrompe-se definitivamente. (Pág. 277)
wvw

(Pág. 277)

wvw

O triângulo normal teria que ser feito assim:

(Pág. 278)

wvw
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O verdadeiro conhecimento só acontece se o indivíduo tiver
uma conduta ética. (Pág. 283)
wvw

Os gregos antigos sempre notaram esse estreito relacionamento
entre o entendimento e a moral, tendo Sócrates discorrido sobre o
intelectualismo moral: “é necessário conhecer o bem para realizálo” (História da Filosofia, Cordon e Martinez, pág. 56). (Pág. 283)
wvw

A correção que estou fazendo no momento é inverter a ordem,
colocando a questão moral anterior à intelectual: é necessário ter
ética para que haja o verdadeiro conhecimento. (Pág. 283)
wvw

O que significa que só uma conduta de honestidade (com a
percepção do mal e do bem) é que produz o real entendimento.
(Pág. 283)

wvw

Sabedoria é igual à honestidade. (Pág. 283)
wvw

Eu poderia fazer o seguinte esquema sobre a vida psíquica:
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Máscar
a
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Fingimento
Disf
ar ce
Disfar
A parência
Ir r ealidade
Começo da R
ealidade ((pela visão da))
Realidade
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Indifer
erença
Ag r essi
vidade
essividade
Mentir a
Pr
e guiça
Pre
Delinquência
Demonice
Cor r upção
(Pág. 284)
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wvw

A análise psíquica só começa quando o indivíduo desce de 50
para baixo em seu mundo subterrâneo, onde tenta ocultar todas as
corrupções que criou; seria semelhante a um porão que construiu
em sua psique, tentando fechá-lo a todo custo, para viver numa
total máscara (e ocultando toda a deterioração que faz). (Pág. 285)
wvw

A punição racional é o elemento central no processo de
equilíbrio. (Pág. 286)
wvw

O ser humano tem de sofrer punição pelos males que comete,
caso contrário, quedará confuso e inseguro. Porém, existem duas
espécies de castigo: um emocional, movido pelas paixões, e portanto
irracional, e outro racional, ou melhor, de acordo com a realidade;
só neste último caso é que surtirá bom efeito. (Pág. 286)
wvw

Tenho de considerar que existem também duas espécies de
medo: 1º) emocional, típico dos indivíduos doentes, e que sofrem
com suas imaginações; 2º) racional, que é proveniente do
conhecimento sobre a realidade humana e divina. Sabemos que o
mundo é habitado por verdadeiras feras dispostas a nos estraçalhar,
e ao mesmo tempo existe a justiça de Deus, que premia os bons e
pune os maus. (Pág. 286)
wvw

Existe o medo real, ou seja, de receber punição pelas maldades
que se comete, a percepção de que a maioria dos seres humanos é
formada por mentes perigosas (psicopatas, psicóticos, marginais),
que não nos oferecem a mínima garantia de vida. O medo do que é
irreal é condenável, mas do que é real é indispensável para se poder
viver. (Pág. 286)
wvw
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O conhecimento depende da verdadeira ação que é a
aproximação do Ato Puro (Deus). (Pág. 291)
wvw

Tudo o que os gênios realizaram foi tirado da ação, pois a própria inteligência funciona movida pelas atitudes humanas. Portanto,
o centro da inteligência e do sentimento de amor está localizado na
conduta humana; se ela for voltada para o bem, teremos o indivíduo
ético e inteligente; se for levada para o mal, estaremos diante dos
seres rudes, ignorantes e destruidores. (Pág. 291)
wvw

Como já estivemos com Deus pelo primeiro conhecimento,
não poderemos esquecê-lo jamais. (Pág. 301)
wvw

Para terminar este capítulo, gostaria de lembrar Agostinho,
quando falou sobre Deus: “viemos de vós e só nos sentiremos bem
quando voltarmos para vós”, esclarecendo que a questão é que
“já estivemos convosco e não podemos esquecê-lo mais”, pois o
primeiro conhecimento que tivemos na existência foi justamente
dEle. (Pág. 303)
wvw
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