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 ssim como pela vontade 
abandonamos a verdade, pela própria 

vontade poderemos voltar a ela. 
Um dia privamo-nos da realidade e passamos a 

viver na angústia e aflição; alguns têm menos culpa e 
são mais honestos (em sua procura da verdade), outros 
são menos sinceros, aumentando sua distanciação da 
realidade, caindo nas psicoses mais graves. Aconteça o 
que acontecer, o ser humano constitui uma semelhança 
muito grande com o seu Criador, que inclui identidade 
com a sua beleza, bondade e veracidade. Assim sendo, 
por mais que faça, jamais deixará de ser magnificente 
em sua origem.

A vida psíquica supera todo o universo, 
porque é o elemento mais semelhante 

ao Criador
Tudo o que existe no universo nós também 

temos: as substâncias químicas, como o fósforo, água, 
ferro, cálcio etc., no corpo físico; os elementos vegetais, 
como as chamadas vitaminas (vitamina C), os processos 
de osmose etc.; do reino animal não precisamos falar. 
No entanto, apresentamos igualmente as mesmas 
características do mundo espiritual: compreensão, 
embevecimento, contemplação e adoração.

 Somos na constituição física iguais às pedras, 
aos minerais e vegetais, como também aos animais, 
em seus sentimentos. Porém, assemelhamo-nos muito 
mais ainda ao espiritual, porque somos seres consa-
grados a quem nos criou — e o espiritual só encontra 
seu lugar adequado no próprio espiritual

Temos de deixar de lutar contra o que 
realmente somos, na essência, no 

fundamento

É comum as pessoas viajarem para contemplar 
palácios, castelos, museus de arte, cidades bonitas, ex-
posições, ouvir orquestras famosas, assistir a teatros 
e artistas de grande talento — e o campos floridos, as 
montanhas cobertas de neve, os rios verdes, os mares 
azuis, as geleiras coloridas? Pois bem, essa maravilha 
toda, em dimensão infinita, existe em Deus — que é a 
nossa verdadeira procura — e existe em nós também, 
quando deixamos que os raios divinos de luz e beleza 
ecoem através de nossa pessoa.

Quando se fala em ser idêntico a Cristo (na con-
duta), muitos pensam em adotar um determinado 
comportamento — e não em permitir que a imagem e 
semelhança que já somos, em relação a ele, apareçam 
em nossa existência. 

A vida psíquica é algo totalmente distinto de todo 
o restante do universo; ela não se pode medir dentro 
de uma estrutura filosófica, de um pensamento religio-
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so ou científico — porque supera a todos eles. Muitos 
pensadores já disseram que cada ser humano forma 
um mundo à parte. O próprio universo foi criado para 
o homem, e não o inverso; justamente porque o que é 
inferior tem que servir o superior — que o desenvolve 
e aperfeiçoa. Assim é o ser humano, ligado ao divino e 
transmitindo o que é grandioso a tudo o que existe.

As crianças sentem, pensam e agem 
muito mais à semelhança do Criador — 
enquanto que o adulto contra Ele, no 

caso de muita megalomania

As crianças lembram mais a Deus porque estão 
mais próximas da criação. Deste modo, elas pensam 
que levantando a mão pegam a Lua; dando um salto 
atravessam o rio caudaloso — elas obtêm excelentes 
resultados com a Psicanálise Integral porque são mais 
honestas. Aliás, a adolescência e a mocidade são ocasi-
ões mais propícias; a partir de uma certa idade, quaren-
ta, cinqüenta anos, quando a hipocrisia se solidificou 
no caráter, torna-se precária, porque o indivíduo não se 
coloca mais em posição de aceitação da verdade.

Nós somos algo bem superior ao que pensamos, 
sentimos e realizamos porque temos uma essência 
que não podemos atingir — como dizia Aristóteles, 
uma existência diferente da essência. Infelizmente, 
podemos agir até ao contrário do que somos, caindo 
no sofrimento e nas neuroses; quanto mais nos acei-
tamos, mais nos aproximamos da verdade, e sentimo-
nos bem.

Cristo disse uma vez que “nós poderíamos rea-
lizar muito mais do que ele”, em uma clara alusão às 
possibilidades que temos, se usarmos a realidade ade-
quadamente. Ele quis nos falar que somos possuido-
res de uma enorme riqueza, porque somos filhos não 
de um rei, de um magnata ou de um milionário, mas 
daquele que é o dono de tudo isso e de muito mais ain-
da — olhem para cima e vejam uma pequena parte do 
universo — pois bem, é uma fração da enorme riqueza 
que temos e tem o nome de vida (eterna).

 ste livro, se-
gundo Keppe, “cons-
titui uma compre-
ensão científica do 
relacionamento do 
homem (mulher) 
com o seu Criador; 
uma teologia cien-
tífica”. Veja extrato 
ao lado e a apresen-
tação da obra aos 
norte-americanos 
pelo professor Jo-
seph Ghougassian, 
Ph.D.

Método terapêutico da 
Millennium será apresentado 

nos Estados Unidos

Sari Koivukangas, é profª da unidade Granja 
Julieta da Millennium Línguas
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“Aceitar a Consciência é Mergulhar
no Universo de Luz que a Ilumina”

O evento é uma iniciativa do prof. Joseph Goughassian, 
Ph.D., que já atuou como embaixador do governo dos Es-
tados Unidos no Egito, e é co-organizado pela University 
of San Diego Center for Christian Spirituality. 

O método de ensino 
terapêutico exclusivo da 
Escola de Línguas Millen-
nium de SP, criado pelo 
psicanalista e pedagogo 
Norberto R. Keppe,  será 
apresentado nos Estados 
Unidos pela profª Sari 
Koivukangas da Finlândia. 
Veja extratos do “paper” 
de sua apresentação.
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  s nossas pesquisas, assim como as da psiconeuroi-
munologia (uma das mais recentes matérias do estudo 
médico) provam que todos os nossos pensamentos, ati-
tudes e sentimentos têm ligação direta com o nosso sis-
tema nervoso central e encadeiam-se ao nosso sistema 
hormonal e imunológico. 

Tudo que pensamos no sentido de agredir a vida, 
nossa e a dos outros, terá imediatamente uma resposta 
orgânica igualmente destrutiva. De outro lado, toda a 
atitude voltada para a preservação da vida (amor, bele-
za, bondade) produzirá estímulos que levarão a respos-
tas orgânicas favoráveis, à saúde e ao restabelecimento.

Doenças psicossomáticas
Doença psicossomática (de psique (alma) e 

soma (corpo) é todo padecimento orgânico de origem 
psíquica. A Psicossomática Integral, com a qual traba-
lhamos, é, na realidade, uma extensão da verdadeira 
medicina e psicanálise tradicionais, fazendo concreti-
zar a premissa hipocrática, que visa tratar o doente, 
não a doença.

As pesquisas nesta área foram iniciadas  cerca de 
quatro décadas atrás no Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo pelo 
dr. Norberto Keppe, após ter retornado de sua forma-
ção psicanalítica em Viena, Áustria. 

No HC ele fundou, na Clínica do Prof. Edmundo 
Vasconcelos, o Setor de Medicina Psicossomática, onde 
passou a atender em psicoterapia os doentes de várias 
clínicas do hospital, como os portadores de moléstias 
do aparelho digestivo, circulatório, respiratório, gine-
cológico, hematológico, obtendo a remissão das mais 
variadas moléstias apenas com o atendimento psico-
terapêutico. Os resultados desse  trabalho foram reu-
nidos em seu livro A Medicina da Alma, que é um com-
pêndio de psicossomática integral, e um manual para 
os iniciantes nesse setor. 

A Cura pela Consciência
Posteriormente, tendo eu ingressado como sua 

assistente,  pude ampliar essas pesquisas, que se es-
tenderam aos pacientes da Clínica da Sociedade de 
Psicanálise Integral em vários países. Desde a publi-
cação do meu primeiro livro sobre o assunto, em 1983 
(A Cura pela Consciência – Teomania e Stress), alguns 
médicos  juntaram-se a mim nessas pesquisas e forma-
mos o  Departamento de Medicina Psicossomática In-
tegral da SITA (Sociedade Internacional de Psicanálise 
Integral – Trilogia Analítica). 

 De lá para cá procuramos nos aprofundar 
nessas pesquisas dentro do possível, de modo auto-
financiado, para a ampliação dessas descobertas. Os 
pacientes pesquisados sempre foram de ambos os se-
xos, várias idades, raças e nacionalidades, interesses e 

profissões; crianças, adultos e idosos incluíram-se na 
amostra pesquisada.

A Farmácia Interior
Pudemos constatar em todos os casos que o ser 

humano de fato possui o que nós chamamos de “Far-
mácia Interna” , ou seja, todas as substâncias químicas 
necessárias e perfeitas para sua recuperação. Aliás, 
todos os remédios são fabricados numa tentativa de 
imitar algumas das substâncias naturais, no sentido 
de suprir a ausência de umas ou agir como inibidoras 
de outras. É óbvio, porém, que por melhor que se imi-
te uma substância natural, fabricada pelo organismo, 
jamais conseguiremos obter a solução ideal. Ao con-
trário, todo e qualquer medicamento produzirá efeitos 
colaterais, mais ou menos prejudiciais.

O estímulo psicológico
O que constatamos através de todos os casos 

tratados é que existem certas atitudes psíquicas, que 
poderíamos chamar de positivas, as quais podem es-
timular o nosso sistema imunológico para agir eficaz-
mente na cura de doenças. E as atitudes negativas irão 
provocar uma variedade enorme de doenças, desde 
um simples resfriado, até os cânceres e doenças de-
generativas mais graves, levando o ser humano a se 
matar precocemente. Todo médico ao fazer uma ana-
mnese (levantamento dos dados da vida do paciente) 
não pode evitar perceber a ligação entre o estado emo-
cional e a saúde do cliente. Mas geralmente isso não é 
levado em conta no relatório clínico, deixando-se de 
lado, assim, os dados de maior valia, que evidenciam a 
real etiologia das moléstias.

A verdadeira medicina
A meu ver, não existe outra medicina que não a psi-

cossomática. Praticamente nada acontece em nosso cor-
po, sem que anteriormente tenha sido emitida uma or-
dem de nosso cérebro para que tal fato se desencadeie. 

Nosso organismo é como uma orquestra que de-
veria funcionar de maneira incrivelmente harmônica, 
caso nossas emoções e atitudes estivessem de acordo 
com a nossa realidade, isto é, fossem atitudes de pre-
servação e construção da vida.

A cura das doenças 
através da farmácia 

interior

Psicanalista, cientista social e 
escritora, vice-presidente  da 

SITA, presidente e fundadora da 
Associação STOP a Destruição 

do Mundo

Psicanálise

m seu trabalho científico, Norberto R. Keppe tem 
mostrado que as mesmas neuroses (ou psicoses) que 
temos, os delinqüentes também apresentam. A diferen-
ça é  apenas um grau maior de descontrole e psicopa-
tologia (ira, inveja, arrogância, inversão), existentes nos 
criminosos e nos chamados doentes mentais. Por esse 
motivo,   necessitam fundamentalmente  de tratamento 
psíquico e social para se restabelecer (e não apenas de 
serem contidos num cárcere), como vem ocorrendo. 

“Continua sendo um grande equívoco o processo 
de encarceramento puro e simples dos indivíduos pe-
nalizados pela justiça”, escreve ele em seu livro A Li-
bertação, página 100. “O doente mental é um indivíduo 
que sofre e faz sofrer os outros, dando-nos a chave para 
comparar sua atitude com os delinqüentes, os margi-
nais e os desagradáveis, pois ele resolveu “viver” inten-

samente sua arrogância e megalomania, derruindo 
sua natureza humana”.

Um fato que esclarece bem esse 
ponto é o livro “Crime e Castigo”, de  
Dostoievsky, Nele, o famoso romancista 
russo narra a história de um estudan-
te jovem, inteligente, mas grave doen-
te mental, que delirantemente idealiza 
um crime e executa-o, matando duas 
pessoas. Tomado de sentimentos de 
culpa,  dá as pistas para ser descoberto 
e punido – e só é resgatado à dignidade 
humana pelo amor a uma mulher que 
igualmente o amava.

 Tal livro ganhou admiração universal justa-
mente por mostrar a relação entre crime e doença men-
tal. Ele revela que a pessoa, mesmo muito doente, pode 
manter a máscara de normalidade (o que, aliás, geral-
mente a humanidade toda faz). O doente  pode planejar 
com aparente lógica um crime, mas, já por ser um delito, 
é algo totalmente ilógico (irracional). O romance mos-
tra ainda como o crime sempre provoca sentimentos de 
culpa ao delinqüente, como um ataque feito a si mesmo; 
e que, só aceitando o afeto, a pessoa tolera ver o erro 
que cometeu, alcançando reconciliar-se com a vida e 
com ela mesma. Temos aí uma compreensão notável do 
criminoso, da origem dos crimes e da forma adequada 
de recuperar o delinqüente.

Keppe mostra que antigamente (antes de Pinel) 
prendiam-se nas masmorras os doentes mentais e os 
criminosos, sendo que estes também eram executados. 
Na fase pós-Pinel, os doentes mentais passaram a re-

A

Literatura
Crime e Castigo, de 

Dostoievsky a Keppe:
 É o Criminoso um Doente?

José Ortiz C. Neto, editor do STOP, 
professor de português (r edação) 
da unidade Rebouças da Escola de 

Línguas Millennium
redacao@stop-jornal.com.br
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ceber tratamento (geralmente inadequa-
do), mas para os delinqüentes conserva-
ram-se as cadeias e os patíbulos, até os 
dias de hoje.

Por esse motivo, as prisões ou pe-
nitenciárias não estão atendendo à fina-
lidade almejada pelos grandes juristas 
(de ser um lugar de penitência, regene-
ração) – ao contrário, transformaram-se 
em grande parte em “escolas do crime”, 
justamente por não ser ministrado aos 
doentes reclu-

sos um tratamento psíquico 
de conscientização.

Temos de urgentemente 
perceber (principalmente os 
que trabalham na área jurídi-
ca) que não existe separação 
entre doença mental, crime, 
doença orgânica e patologia 
do poder – são todas manifes-
tações da mesma enfermida-
de psíquica (inveja, inversão, 
raiva, teomania) que precisa 
ser conscientizada para que 
atinjamos um melhor nível 
de existência.

Fiódor Dostoievski

Norberto R. Keppe

www.millennium-linguas.com.br
Unidade Rebouças: 3814-0130
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  o hospital onde trabalho, recebo diariamente pacientes 
nervosos, tensos, estressados, que apresentam, em decorrên-
cia, sintomas físicos. Através do diálogo terapêutico, basea-
do no método de Norberto Keppe (Psicanálise Integral),que 
utilizo na minha prática clínica, os pacientes via-de-regra  se 
acalmam e há o restabelecimento do organismo. 

Um desses casos é o da menina B.L., de 11 anos, que 
entrou em crise nervosa e adoeceu fisicamente após ter 
sido transferida da 1ª carteira para o fundo da sala de 
aula para dar lugar para um aluno bagunceiro. No fundo 
da classe, os garotos lhe dirigiam palavrões, puxavam-lhe 
os cabelos e outras zombarias (bem diferente da sua tur-
minha da frente).

A professora disse-lhe: você é uma boa aluna e não terá 
problemas em ficar nesse lugar.  Bastante contrariada, 
a menina chorou muito e com tristeza foi para lá. Depois 
da aula, chegou em casa passando mal e muito triste, com 
náuseas e dor de cabeça. No dia seguinte, acordou com pe-
téquias (pontos hemorrágicos) nas pernas e tronco.

B. L. foi várias vezes ao médico e realizou vários exames. 
Finalmente, a mãe trouxe-a para meu hospital porque queria 
saber qual seria o diagnóstico e  estava muito preocupada.

 Foi através do diálogo com a menina (abordagem psi-
cossomática) que eu consegui sua  história. Ao fim de nos-
sa conversa, a garota, que vinha faltando  às aulas havia 
uma semana, estava calma e disposta a retornar ao estudo 
no dia seguinte, na certeza que sua mãe resolveria tudo na 
escola com a professora. Depois de quinze dias deste aten-
dimento tive notícias que a menina estava bem. 

 Isso mostra que o médico psicossomaticista tem 
que dar toda sua atenção não só aos sintomas físicos que o 
cliente esteja apresentando, mas, principalmente aos seus 

A remoção de sintomas orgânicos pelo 
tratamento psicológico integral

O Homem 
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problemas emocionais, para conseguir fazer um verdadei-
ro tratamento integral.
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e Cláudia Pacheco
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Extrato do “paper” que a professora Sari Koivukan-
gas, da Escola de Línguas Millennium, unidade Granja Ju-
lieta, apresentará  no Congresso Mundial de Trilogia Ana-
lítica em San Diego, Califórnia, neste mês de setembro.

Introdução

  Escola de Línguas Millennium em São Paulo, 
Brasil usa uma metodologia exclusiva criada pelo 
dr. Norberto Keppe, . Ele vê o ser humano como 
uma estrutura energética boa, verdadeira e bela que 
constantemente recebe energia escalar, mas este 
processo é prejudicado por fatores psicológicos, 
sociais, ambientais e espirituais. 

Segundo ele,o ser humano tem a consciência e a 
capacidade de saber tudo o que existe. Por isso não 
precisamos ensinar a pessoa, mas sim despertar o que 
ela já tem em sua estrutura interna. Neste aspecto a 
visão do Keppe é semelhante à abordagem socrática 
ao conhecimento.

Mas o homem tem também a vontade que ele 
usa para bloquear essa consciência A sua vontade é 
negativamente afetada pelas emoções, basicamente 
devido à sua inveja.

 
A mentalidade universal de aprendizado
 
Na Escola de Línguas Millennium, ensinamos a 

língua e buscamos a reconstituição da mentalidade 
universal, que é a genuína do ser humano; por 
esse motivo, os alunos fazem uma forma de terapia  
proporciando os seguintes efeitos: 1) aprendizado 
de línguas, 2) melhora na saúde mental e 3) 

Programas de TV e rádio 
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Desinvertendo o processo de aprendizado:
O Método Psicolingüístico Trilógico Usado na Escola

 de Línguas Millennium

www.millennium-linguas.com.br
Granja Julieta: 5181-5527

Sari Koivukangas, é profª da unidade 
Granja Julieta da Millennium Línguas

Por dra. Vilma Aparecida 
Bazzo Lauer, clínica geral, 
médica psicossomaticista, do 
Departamento de Medicina 
Psicossomática Integral da 
SITA *

* Formada pela Faculdade de Medicina de Catanduva 
com especialização em anatomopatologia pela USP de 
Ribeirão Preto. Título de especialista em Clínica Médica 
pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Formação 
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Tel: 3032-3616

Odontologia do 
3º Milênio 

Preserve seus dentes 
naturais

Orientação Psicossomática
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desenvolvimento profissional e pessoal.
Como diz Keppe “não se trata bem de formar o 

homem universal, mas de constatar que o ser humano é 
universal, assim como trino – no qual existe naturalmente 
o lado emocional, no qual predomina sua fé (teologia) 
o intelectual onde cultiva o pensamento (filosofia) e o 
científico, quando põe em ação o que acredita e pensa.”

Este processo é o contrário dos métodos tradicionais 
baseados na orientação aristotélica onde o conhecimento 
é subdividido e o elemento universal eliminado. Desde a 
infância elementos universais são ignorados forçando a 
mente ficar em questões particulares. 

Na realidade, todas as áreas do conhecimento 
têm elementos semelhantes. Por exemplo, a física tem 
elementos semelhantes à psicologia, biologia, pedagogia, 
etc.  Nas aulas utilizamos arte e textos terapêuticos para 
que os alunos regressem ao seu conhecimento universal 
inato. Como resultado os alunos compreendam melhor 
qualquer área particular também. 

Este método não é só para o aprendizado de 
línguas, mas pode ser aplicado em universidades, 
escolas etc. É uma maneira de aprender muito mais 
rápido, ou seja, aquilo que normalmente levaria quatro 
anos para aprender pode ser realizado em um ano. 
A escola propõe isso como um método de ensino de 
futuro a formação do homem universal. 

A
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m 1980, o prof. Goughassian convidou N. Keppe a 
apresentar suas descobertas nos Estados Unidos. Escre-
veu então um prefácio ao livro de Keppe “A Glorificação”, 
em inglês, que é uma súmula do espírito da obra:

 
“A GLORIFICAÇÃO”, do Prof. Norberto R. Keppe, foi 

seu primeiro livro vertido para o inglês. Entretanto, ain-
da que este seja o primeiro encontro da língua inglesa 
com Keppe —  autor psicoterapeuta e filósofo da encan-
tadora São Paulo, Brasil — ele não é totalmente estra-
nho aos psicólogos e filósofos americanos.

Em minhas prerrogativas como Fundador e Pri-
meiro Presidente do Congresso Mundial de Logotera-
pia, que teve lugar em San Diego, Califórnia, em novem-
bro de 1980, convidei o prof. Keppe a apresentar seus 
pensamentos e pesquisa para os congressistas. Desde 
então, Keppe tem vindo várias vezes aos Estados Uni-
dos, e feito inúmeras conferências nas universidades 
americanas.

É muito difícil fazer justiça a um pensador de grande 
peso em um simples prefácio, considerando a profundi-
dade, complexidade e vastidão dos pensamentos do au-
tor. Ainda assim, é igualmente uma honra ser convidado a 
apresentar as idéias de um respeitado e genuíno colabo-
rador do tesouro intelectual da civilização. A tarefa é um 
desafio. As bases do pensamento de Keppe são dispostas 
em 3 ordens: filosófica, religiosa e científica.

I
Como filósofo, Keppe está definitivamente dentro 

da tradição socrática. Como Sócrates, Keppe acha que 
o começo da atividade filosófica consiste nesta citação: 
Conhece-te a ti mesmo. 

II
Keppe dá um lugar proeminente à religião na vida 

do Homem. Religião não tem uma origem “cultural”. 
Apenas uma maneira de adoração é cultural. O Homem 
é, em seu íntimo, uma criatura “religiosa”. Assim Keppe 
escreve: “Religião é algo inerente ao ser humano, não 
algo social”.

É um desfavor negar ao paciente o direito de trazer 
suas experiências religiosas ao consultório do psicote-
rapeuta. Nesse aspecto, o sentimento religioso de Ke-
ppe caminha lado a lado com a análise do mundialmen-

te renomado psicólogo de Harvard, Gordon W. Allport, 
sobre as crenças religiosas.

III
Como um cientista que tem pesquisado o âmago 

da personalidade humana, Keppe tem uma percepção 
sensível do mundo em todos 
os seus aspectos. 

1. Ele desenvolve uma 
visão científica do Homem 
como uma entidade saudável 
e madura. Seguindo sua cren-
ça de que a existência huma-
na é basicamente Boa, Bonita 
e Verdadeira, a antropologia 
científica de Keppe é otimis-
ta e positiva, diferentemente 
da psicanálise freudiana, que 
descreve a realidade humana 
em previsões derrotistas. 

2. O Prof. Keppe desenvolveu uma impressionante 
e científica explanação da etiologia das disfunções com-
portamentais, em termos de (a) negação, (b) omissão, 
ou (c) deturpação da verdade e da realidade: “Doença é 
uma atitude de ataque à vida, uma luta contra a realida-
de, o desejo de acabar com toda a verdade. A doença psí-
quica e orgânica é sempreconseqüência de uma oposição 
ao que é real.”

3. Para lidar com os problemas mentais e emocio-
nais que atormentam o homem moderno, Keppe desen-
volveu várias técnicas psicoterapêuticas, conhecidas 
como Psicanálise Integral.

Eu dou as boas vindas às renovadoras opiniões do 
Professor Keppe sobre o Homem, a realidade e a saúde 
mental, e não tenho dúvidas de que os psicólogos e fi-
lósofos americanos vão achar novas idéias neste psica-
nalista brasileiro, e de que eles vão mergulhar em sua 
riqueza de percepção.

*O professor Joseph Ghougassian é mestre em Relações In-
ternacionais, e em Direito, professor da Universidade de 
San Diego e autor de livros sobre Psicologia Contemporâ-
nea da Personalidade, Filosofia Árabe e Greco-Romana, en-
tre outros. Escreveu inúmeros artigos sobre psicoterapia, 
filosofia, política, diplomacia, leis e relações internacionais. 

Prof. Joseph Ghougassian

 or iniciativa do prof. Joseph Goughassian, Ph.D., 
que já atuou como embaixador do governo dos Estados 
Unidos no Egito, será realizado um congresso mundial 
em San Diego, Califórnia, para apresentar exclusiva-
mente as descobertas  de Norberto Keppe, criador da 
Psicanálise Integral, aos convidados norte-americanos 
e estrangeiros. O IV Congresso de Trilogia Analítica é 
co-organizado pela University of San Diego Center for 
Christian Spirituality, e será realizado de 24 a 27 deste 
mês de setembro. Mais de 200 pessoas de várias par-
tes do mundo e dos Estados Unidos já se inscreveram.

Os cientistas Norberto Keppe e sua assistente 
Claudia Pacheco serão representados no evento por 
psicanalistas da Psicanálise Integral e  professores da 
Escola de Línguas Millennium de S. Paulo, treinados 
em psico-sócio-terapia. 

KEPPE MOTOR – Uma das atrações mais aguar-
dadas é a apresentação do Keppe Motor, inventado 
por cientistas da Associação STOP, sob orientação de 
Keppe, que representando uma economia de 80% no 
consumo, podendo se tornar uma solução para a crise 
energética mundial.

San Diego (EUA) realiza congresso 
mundial sobre as descobertas 

de Norberto R. Keppe

Assista ao congresso pela internet: 
www.wcatus.org Informações: 3814-0130

P

Universidade de San Diego, na Califórina, EUA


