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A nova civilização do 3º Milênio 
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Não apenas os artistas 
manifestam desde cedo seus 
dons, mas também dificilmente 

nesse campo um indivíduo se engana no 
que faz. Estou mostrando que tanto os 
pensadores quanto os cientistas estão 
mais sujeitos aos erros, assim como os 
religiosos — enquanto o artista mostra 
claramente se tem estética ou não. É 
mais fácil estragar a filosofia e a teologia 
do que a verdadeira arte.

A salvação do gênero humano depen-
de inteiramente do que está em nossas 
mãos, ou melhor, ao alcance dos estetas 
— que precisam de tal conhecimento, 
para levar todos os homens para o apo-
geu da Nova Civilização do 3º Milênio.

A base de todo e qualquer conheci-
mento é proveniente da estética, que 
realiza a união entre o sentimento de 
amor e a razão. Ela quer 
estabelecer um diálogo 
com o intelecto para cons-
truir a realidade; aliás, 
a única maneira da vida 
intelectual funcionar coe-
rentemente é através des-
se processo comparativo 
— toda verdade é oriunda 
da união de dois fatores, 
que se comparam diale-
ticamente para chegar a 
uma conclusão.

O que se nota com maior freqüência 
é um certo desequilíbrio na conduta dos 
artistas, como se eles agissem demasia-

damente através dos sentimentos (neuró-
ticos) — sendo necessário levá-los ao ra-
ciocínio, para que estabeleçam equilíbrio 
entre o que sentem e o 
que pensam. O mundo das 
artes é o melhor termô-
metro para se conhecer 
o estado do ser humano: 
1º) a maioria esmagadora 
dos artistas são homens, o 
que prova a necessidade 
do raciocínio; 2º) existe 
sem dúvida alguma uma 
queda nesse campo, o que 
demonstra que a razão 
está sendo bastante dani-
ficada na estrutura da ci-
vilização atual.

Quando digo que a estética está mais 
próxima da razão, estou esclarecendo a 

relação entre o amor e 
o verdadeiro raciocínio 
— um não pode haver 
sem o outro, pois só o 
indivíduo que tem afeto 
é que conseguirá racio-
cinar logicamente.

Estou dizendo dos tra-
balhos artísticos autênti-
cos, porque existem mui-
tos indivíduos que fazem 
uma pseudo-arte. Assim 
como a arte tem de mos-

trar razão, esta última só poderá existir 
se for baseada no afeto autêntico (amor). 
Para saber se um povo é racional basta ver 

“O LIVRO MAIS IMPORTANTE
 DO SÉCULO XX”

se nele existe o senso estético desen-
volvido; quando isso acontece, o país 
progride, mas no momento em que ele 

acaba, termina também 
seu desenvolvimento. 

Percebe-se perfei-
tamente que quando 
Mozart escreveu o “Ré-
quiem” estava ouvindo 
as melodias celestes, 
não se sabendo exata-
mente se ainda estava 
aqui, ou já desfrutando 
o Bem Eterno. Quando 
Michelângelo pintou a 
Capela Sistina do Va-
ticano transcendeu a 
conduta humana, colo-

cando-se frente ao Criador. Estou mos-
trando que o valor artístico é o mais 
identificado com a existência divina.

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo e cientista social. Extrato do livro A Libertação pelo Conhecimento – A Idade da Razão.

“A Libertação pelo Conhecimento – a Idade 
da Razão é de longe o livro mais importante 
do século XX”, escreveu Alain Nicolai, escritor 
e filósofo francês,  a Norberto Keppe. A obra 
mostra que a humanidade  recusa o conheci-
mento e age pelas emoções (neuróticas) - e  
só percebendo esse fato poderá ser sábia. 
O comportamento são é comandado pela 
razão, que é idêntica ao amor (verdadeiro 
sentimento); daí a importância da estética 
(artes) para a civilização.  

Leia extratos da obra ao lado e na página 8
Comentários sobre o livro na página 2
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Existem três classes de pessoas que são as 
mais importantes para a civilização: as que 
se dedicam a conhecer a verdade (cientistas 
e pensadores), as que lutam para que 
haja amor no mundo (religiosos), e as que 
realizam a beleza (artistas). Das três acredito 
que estes últimos levam a palma, desde que 
a estética é o elemento mais autêntico e 
espontâneo dentro da psique.

“A razão se 
fundamenta no amor 

e sua manifestação 
na sociedade se faz 

através das artes; se for 
colocada a estética em 
primeiro plano, toda a 
sociedade se tornará 

racional e equilibrada.”

“Quando digo que 
a estética está mais 
próxima da razão, 

estou esclarecendo a 
relação entre o amor e 
o verdadeiro raciocínio 
— um não pode haver 

sem o outro, pois só 
o indivíduo que tem 

afeto é que conseguirá 
raciocinar logicamente.”

“Este livro constitui-se numa síntese 
de seus trabalhos; ele explica 
claramente qual é a principal fonte 
dos problemas da humanidade: o 
ser humano não consegue se ver 
como é realmente,  não se vê diante 
de sua pequenez e corrupção”

Alain Nicolai, professor do College
Victor Hugo, na França

Especial 

Os livros de Keppe você encontra na 
Editora Proton

www.editoraproton.com.br
(11) 3032-3616

Curso inédito 
formará Técnicos 

em Saúde 
Psico-Social 

(Trilogia)  STOPPágina 3
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Os problemas psico-sociais e a 
ciência da psico-sócio-terapia

Por Cláudia B.S. Pacheco

Por Helena Mellander, profa. 
da Millennium Línguas

HISTÓRIA Pág. 2
A ascensão do Brasil no cenário 

mundial
Por Ortiz C. Neto, editor do STOP 



Expediente: STOP é uma publicação quinzenal. 
Tiragem desta edição: 100.000 exemplares. Dire-
tor Proprietário/ Editor Responsável: José Ortiz 
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sar Sóos Redação: R. Itamira, 167, Morumbi reda-
cao@stop-jornal.com.br Gráfica: Plural Editora e 
Gráfica. Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 
700. Santana de Parnaíba - SP
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Saiba mais:
www.trilogiaanalitica.com.br
Editora Proton:
www.editoraproton.com.br
(11) 3032-3616 

Extrato do livro ABC da Trilogia Analítica, de Cláudia B. S. Pacheco

Vários problemas assolam a hu-
manidade desde que ela existe. 

Muitos desses problemas se transformam 
de tempos em tempos. Alguns são par-
cialmente solucionados e outros novos 
aparecem gradativamente, acumulando-
se aos anteriores.

Doenças, fome, pobreza, guerras, 
neuroses, vícios, subdesenvolvimento 
generalizado, injustiças, exploração, es-
cravização do povo pela minoria do po-
der — tudo isso campeia a vida neste 
planeta, de norte a sul, 
de leste a oeste.

Porém, é mais do 
que sabido e comprova-
do que a Terra tem to-
dos os recursos naturais 
necessários para que 
todos os seres humanos 
vivam muito bem e em  
abundância. O homem 
tem condições de, em 
pouco tempo, usar sua 
inteligência, criativida-
de e trabalho para obter 
um desenvolvimento científico, tecnológi-
co, cultural, social e econômico a nível in-
terplanetário, obtendo grande felicidade.

A qualidade de nossas vidas deveria 
ser elevadíssima — bastaria que o ser 
humano (o povo) fosse informado e se 
conscientizasse das últimas descobertas 

científicas, principalmente as trilógicas, e 
adotasse uma atitude trilógica, unificando 
os campos da ciência, filosofia e espiritua-
lidade numa ação voltada à conscientiza-
ção e correção da psicossociopatologia.

Problemas que atualmente são con-
siderados insolúveis, prontamente seriam 
resolvidos, bastando dedicação e um certo 
grau de honestidade e boa vontade, desde 
que o povo pudesse assumir o controle da 
sociedade, no lugar de grupos corruptos e 
mal intencionados que mantêm o poder 

econômico-social em 
suas mãos.

A Trilogia Analíti-
ca é uma ciência muito 
ampla e completa, que 
surgiu do trabalho do 
cientista, filósofo e soci-
ólogo brasileiro, doutor 
em psicanálise, Norber-
to R. Keppe, interessa-
do em minimizar e re-
solver o sofrimento dos 
seres humanos. Com o 
tempo, mais cientistas 

uniram-se a ela nessa empreitada e for-
mou-se um grupo de pessoas possuidoras 
dos mesmos ideais, atualmente trabalhan-
do em vários países da América do Sul, do 
Norte, Europa, na Escandinávia. 

Até 1980, a Sociedade Internacional 
de Trilogia Analítica chamava-se Socieda-

de de Psicanálise Integral. Isso porque Ke-
ppe, como psicanalista, tratava das neuro-
ses, psicoses e doenças psicossomáticas.

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

Os problemas psico-sociais e a 
ciência da psico-sócio-terapia

  a edição passada, comentamos o 
livro A Decadência do Povo Americano e 
dos Estados Unidos, cujas previsões so-
bre a derrocada do sistema econômico 
da nação americana cumprem-se hoje, 
aos olhos do mundo inteiro. 

Pois agora volto a discorrer sobre 
outro livro igualmente pleno de previ-
sões que se cumprem: A História Secre-
ta do Brasil – O Millennium e o Homem 
Universal, de Cláudia B. S. Pacheco.

Enquanto a obra de  Keppe anunciou 
com mais de 20 anos de antecedência  
a atual queda do sistema especulativo 
dos EUA, o livro de Pacheco previu  há 
oito anos a atual ascensão do Brasil, que 
nem os mais céticos e invejosos conse-
guem ignorar.

Em plena derrocada financeira mun-
dial, o Brasil mantém-se confiante,  com  

elevação dos postos de tra-
balho, auto-suficiência em 
energia, aumento da renda, 
formação de uma nova clas-
se média e o maior número 
de empreendedorismo do 
mundo – ao menos são as 

notícias diárias que até os jornais opo-
sicionistas proclamam.

Tive a felicidade de ser o assistente 
de redação desta obra magnífica da cien-
tista paulistana, escrita 
desde 1995 em Portugal, 
concluída em 1999 em 
São Paulo  e publicada no 
ano 2000 – festa dos 500 
anos do descobrimento. 

Logo na contracapa, 
lê-se: “Quem exercerá a li-
derança no cenário inter-
nacional no século 21: os 
Estados Unidos ou o Bra-
sil? De acordo com a tese 
da psicanalista psicosso-
cial Cláudia Bernhardt de 
Souza Pacheco, que se ba-

A ascensão do Brasil no cenário internacional (três obras essenciais)
José Ortiz C. Neto, editor do STOP, 
jornalista, escritor e professor de 
português (redação) da Escola de 

Línguas Millennium
redacao@stop-jornal.com.br

N
Palavra do leitor: leia no site 

www.stop-jornal.com.br 
Envie suas mensagens para 

redacao@stop-jornal.com.br
Solicite exemplares do 
STOP na sua empresa: 

3814-0130

PSICANÁLISE

seou em pesquisas feitas durante 15 anos 
no Brasil, EUA e Europa, a resposta é o 
Brasil, por ser o único dotado de valores 
que vigorarão no 3º Milênio”.

Em seguida: “A universalidade e a to-
lerância racial e religiosa, a mentalidade 
não imperialista, a valorização da espiri-
tualidade e da paz, tudo isso aliado às ri-
quezas materiais e de clima excepcionais 
farão da ‘Ilha de Vera Cruz’ o país ideal 
para a formação de um novo modelo de 

sociedade mais adianta-
do e mais justo”.

Mas eu citei três 
obras essenciais, nes-
te artigo. A outra é A 
Libertação pelo Conhe-
cimento – a Idade da 
Razão, capa da atual 
edição. Quem a ler, vai 
perceber o sentido real 
das palavras do filósofo 
francês, quando disse 
ser esta a obra princi-
pal do século XX. Con-
cordo com uma ressal-

Contato:
redacao@stop-jornal.com.br

Tel: (11) 3814-0130

Dra. Cláudia  
B. S. Pacheco

LIVROS

Foi escolhido esse nome porque:
1. TRILOGIA — é a união dos três 

campos: ciência, filosofia e espiritua-
lidade. Mostra que o ser humano é tri-
no na base (sentimento, pensamento 
e ação), à semelhança do Criador, que 
tem três pessoas (Pai, Filho e Espirito 
Santo).

2. ANALÍTICA — porque é um mé-
todo científico, analítico, isto é, são ana-
lisadas detalhadamente todas as partes 
dos fatos para serem corrigidos erros 
de cada campo e promove o desenvolvi-
mento de uma ciência mais completa.

A Trilogia Analítica, embora alguns 
digam que o nome possa sugerir, não 
é religião, ou método complicado e te-
órico. Pelo contrário, a Trilogia é uma 
ciência clara, abrangente e prática, e to-
das as pessoas, de qualquer idade, sexo, 
profissão ou raça, podem compreendê-
la perfeitamente, desde que se dedi-
quem ao seu estudo e aplicação.  Todo o 

seu corpo de teoria e método é resultado 
de pesquisas que seguiram os mais rigo-
rosos critérios científicos.

va: os outros livros desses dois autores 
(Keppe e Pacheco) são igualmente im-
portantes, cada um com seu campo (e 
encanto) específico.

A fome e a doença já 
deveriam estar banidas 

da face da Terra; já 
poderíamos estar viajando 

pelo universo há muito 
tempo, caso nossos 

recursos fossem bem 
utilizados.
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Curso profissionalizante inédito vai 
formar Técnicos em Saúde Psico-Social

Especial 
O curso profissionalizante, aprovado pela Secretaria de Educação  do Estado de São Paulo, foi idealizado por 
Cláudia B. S. Pacheco e considerado “excelente” por alguns especialistas. “É o primeiro curso técnico com nível 
de mestrado”, disse um perito. As aulas começam em janeiro de 2009. Autorizado por portaria do dia 28-10-
2008 da Diretoria de Ensino da região Centro Oeste de São Paulo no Diário Oficial do dia 29-10-2008.

Prédio do Colégio Stella Maris, que abrigava a histórica Faculdade Pinheirense, 
na Rua Cardeal Arcoverde, 1.097, será a sede do novo curso promovido pelo 

Instituto Educacional Keppe e Pacheco

Reconhecido recentemente pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, começa em fe-
vereiro na capital paulistana o Curso Técnico de 
Nível Médio em Saúde Psico-Social (Trilogia), “a 
profissão mais necessária e promissora do momento”, 
segundo a criadora do curso Cláudia B. S. Pacheco. 

Especialista em Medicina Psicossomática, psi-
canalista e escritora, ela coordena diretamente o 
curso explicando que, apesar de ser profissionali-
zante, não se destina só a quem quer ser profissio-
nal. “Dada a universalidade e alto nível dos conceitos 
tratados nesse curso, ele é ideal a qualquer faixa de 
idade e de profissão: para jovens que concluíram o 
2º grau, para profissionais e para pessoas que visam 
o autoconhecimento”. 

Segundo Pacheco, “o curso ofere-
cerá a oportunidade aos interessados 
de serem agentes de transformação 
psico-social, reconhecidos pela Secre-
taria da Educação do Estado de São 
Paulo, ajudando a si mesmos e as ou-
tras pessoas a curar a sociedade doente 
em que vivemos”.

Os profissionais, de acordo com ela, 
serão habilitados a ensinar às pessoas 
as causas, as inter-relações e os trata-
mentos de doenças físicas e psíquicas 
do indivíduo e também de patologias 
sociais, tornando-as multiplicadoras de 
uma vida mais saudável. 

Para tanto, o curso enfatiza tam-
bém a Comunicação e Expressão para 
habilitar os alunos a dar aulas e pales-
tras, a escrever com eficácia, realizar 
workshops e ministrar cursos de cons-
cientização, visando a competência 
emocional e social. Conforme sua opção, 
podem se especializar nas áreas de saú-
de, trabalho e educação, para trabalhar 
em clínicas, SPAS, escolas, empresas, 
igrejas, centros comunitários, clubes es-
portivos e muitos outros campos. 

O Curso Técnico de Nível Médio em 
Saúde Psico-Social é baseado na Trilo-
gia Analítica, ciência desenvolvida pelo 
psicanalista, filósofo e cientista social 
Norberto Keppe, internacionalmente 
conhecido pelos resultados incrivel-
mente práticos em seu eficaz método 
de  psico-sócio-terapia, explica Pacheco. 
“Por esse motivo, propicia  uma visão uni-
versal através do estudo interdisciplinar 
e unificado nas mais diversas áreas, como 
artes, ciências, filosofia e metafísica, e a 
metodologia adotada envolve também 
vivências de arte, oficinas terapêuticas e 
estágios em organizações que seguem os 
preceitos trilógicos (sentimento, pensa-
mento e ação)”.

O técnico em saúde psico-social será 
preparado para atuar em diversos cam-
pos, como na resolução de conflitos em 
ambientes de trabalho, aumento do in-
teresse, produtividade e motivação, pro-
blemas de aprendizado e indisciplina. 

TrilogiaÁrea de atuação

Informações:
(11)  3032-4105 / 3814-0130
cursos@trilogiaanalitica.org
www.keppepacheco.com



Entrevista com Cláudia B. S. Pacheco

“Nosso curso quer preparar os técnicos 
mais necessários do mundo moderno”

STOP: Por que este curso de Técnico em 
Saúde Psico-Social?

Cláudia B. S. Pacheco: Em meu livro De 
Olho na Saúde mostrei um  relatório da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) da ONU segundo 
o qual a cada 4 pessoas uma caminha, em algum 
ponto de sua vida, para uma crise de ordem psí-
quica, de doença mental. Segundo esse relatório, 
divulgado em fevereiro de 2007 perante o Parla-
mento Europeu,  pelo menos 1 bilhão de pessoas 
sofre de doenças mentais no mundo. 

Por esse motivo, temos   recebido solicitações 
de ajuda em grande número, de várias partes do 
mundo, para enviarmos nossos professores, psi-
co-sócio-terapeutas e psicanalistas para auxilia-
rem em empresas, escolas, instituições públicas, 
com palestras, workshops de conscientização 
etc. O volume de solicitações é tão enorme que 
já não damos conta disso. Precisamos urgente-
mente formar pessoas que possam suprir essa 
necessidade. Como a formação de um psica-
nalista é demoradíssima, decidimos preparar 
técnicos que possam atuar satisfatoriamente 
nesses locais.

STOP: Então, o campo de trabalho é 
imenso!

CP: De fato, pois a humanidade está cada 
vez mais tensa. Um estudo do Instituto de 
Pesquisa Gallup, efetuado no ano 2000 re-
velou que 80% dos trabalhadores sentem 
estresse no trabalho. Quase metade afir-
ma que, precisa de ajuda de profissionais 
para lidar com os estresse. Portanto é um 
problema imenso que precisa do maior 
número possível de profissionais espe-
cializados para tratá-lo.

STOP: Há interesse por parte das 
empresas?

CP: Sem dúvida. O estresse no 
trabalho gera uma despesa acima 
de 300 bilhões de dólares anual-
mente só às empresas america-
nas, devido às faltas no trabalho, 
à alta rotatividade no emprego, 
à redução da produtividade, 
gastos com médicos, advoga-

dos e seguros. Isso represen-
ta 10 vezes acima do custo 

de todas as greves reuni-
das. Além disso, o estres-

se reduz sobremaneira a 
produtividade. Em meu 

livro A Cura Pela Cons-
ciência – Teomania 
e Estresse mostro 

a relação entre moléstias orgânicas e tensão 
emocional; os sintomas vão desde dores de 
cabeça e má digestão, a dores musculares, ir-
ritabilidade, emotividade acentuada, ansieda-
de, até as doenças mais graves.

STOP: Qual seria a principal função do 
Técnico em Saúde Psico-Social?

CP: Principalmente lidar tecnicamen-
te com o estresse para reduzi-lo, pois ele é 
apontado como causador da maior parte dos 
problemas: desde doenças mentais e físicas, 
até dificuldades de relacionamento na famí-
lia, trabalho e sociedade resultando em baixa 
produtividade, faltas ao emprego, acidentes, 
violência etc. Auxiliar na resolução de pro-
blemas individuais (psíquicos), educacionais, 
sociais, econômicos, políticos,  enfim, atuação 
em todas as áreas de interesse humano, para 
melhorar a qualidade de vida.

STOP: Qual seria o perfil de formação do 
Terapeuta Psico-Social? 

CP: O técnico em Saúde Psico-Social traba-
lha mais com a conscientização da pessoa e o 
meio social doente – e não com as doenças. 
Ele terá habilidade para identificar as cau-
sas psico-sociais das dificuldades existentes 
em ambientes de trabalho, por exemplo, e 
ajudar a encontrar as soluções apropriadas. 
Atuar em situações de conflito, diminuindo 
o estresse psico-físico, usando a técnica de 
interiorização. Ajudar os pais e professo-
res a lidar com problemas de disciplina com 

crianças e adolescentes. Auxiliar na pesquisa 
sobre influência da vida psíquica no estresse e 
doenças orgânicas.Conscientização da pessoa 
portadora do estresse, através da aceitação da 
consciência. 

STOP: E como o técnico atuaria para cons-
cientizar?

CP: As ferramentas de conscientização uti-
lizadas pelo técnico em Saúde Psico-Social são 
as já usadas por outros psico-sócio-terapeutas, 
como os professores da Escola de Línguas Mil-
lennium, que alcançam resultados muito posi-
tivos:  reflexões em cima de textos terapêuticos 
e vídeos, por exemplo, vivências comunitárias, 
workshops, concertos e vivências artísticas... 
Estes técnicos também atuarão como pales-
trantes,  monitores de workshops; coaches; e 
várias outras atividades.

STOP: E onde eles poderiam atuar?
CP: O campo é imenso. Nos mesmos locais 

onde nossos psico-sócio-terapeutas já atuam: 
estabelecimentos de Ensino, de Saúde  SPA’s; 
Academias e atendimento domiciliar; Progra-
mas Sociais (Associações, Fundações e outras 
Instituições do 3° setor)Ambientes de Traba-
lho (indústrias, escritórios, comércio, sindica-
tos, escritórios de profissionais liberais) Ins-
tituições Religiosas, Associações Esportivas, 
Centros Turísticos (hotéis, resorts e excursões) 
Centros Artístico-Culturais (teatros, museus, 
exposições). Enfim, onde houver necessidade 
de seus serviços – e podemos dizer que é pra-
ticamente em toda a parte.

4

Especial 

O livro “De Olho na Saúde”, de Cláudia B.S. Pacheco 
é uma das obras integrantes fundamentais da bi-

bliografia do Curso Técnico em Saúde Psico-Social

Cláudia B.S. Pacheco, idealizadora e 
coordenadora direta do novo curso

Ou seja, vivemos num mundo 
psíquica e socialmente enfermo. 



Currículo será multidisciplinar 
e universal

5

Especial 
O currículo do Curso Técnico em Saúde Psico-

Social, a exemplo do que já ocorre no ensino 
de idiomas na Escola de Línguas Millennium de S. Paulo, 
terá um caráter universal, que possibilita o aprendizado 
profundo dos conhecimentos particulares e é terapêuti-
co, por estar de acordo com a mente humana.

De acordo com o que afirma Keppe em seu livro 
Sociopatologia – Bases para a Civilização do 3º Milê-
nio, se a pessoa estuda só uma disciplina, nem a ela 
conhece bem, pois para compreendê-la precisa rela-
cioná-la com outros campos do saber.

Aliás, no passado o termo universidade designava 
um lugar onde as pessoas tinham contato com os diver-
sos campos do conhecimento, ou seja, uma instituição 
de caráter universal. De acordo com o dicionário Hou-
aiss Eletrônico, o termo UNIVERSAL significa “comum, 
ou pertencente ao universo inteiro; aplicável a tudo ou 
a quase tudo; cuja cultura abarca extensa generalidade 
temática. Ex.: o homem universal do Renascimento.”

Este conceito mudou muito na atualidade, pois 
universidade significa hoje um conjunto de faculdades 
isoladas cada uma das demais. Por esse motivo, “estão 
faltando as verdadeiras bases em cada setor de estudo 
ou trabalho”, diz Keppe. “Tudo o que existe obedece às 
mesmas leis e segue princípios idênticos.”

O gráfico a seguir, elaborado pelo cientista, es-
clarece como deveria ser o ensino:

“Este círculo”, diz Keppe, “deveria ser o esquema 
correto de funcionamento de todos os campos do co-
nhecimento – pois não pode haver uma ciência que 
entre em choque com outra. Por exemplo, a medicina 
não pode estar em oposição à psicologia, a economia 
entrar em atrito com a política, ou a filosofia não 
compreender a teologia.”

Segundo ele, atualmente, o esquema está dis-
posto da seguinte maneira:

a mais distante da verdade) servindo 
de fundamento para a física e até para 
a economia, e a maneira de pensar ho-
diernamente. Estou mostrando que as 
verdadeiras bases de cada setor de es-
tudo e trabalho estão faltando pelo fato 
de o ser humano ter uma verdadeira di-
visão, esquizofrenização da sociedade. 
Toda essa problemática reside no fato de 
o homem querer viver longe da realidade, 
acreditando que ela seja penosa e difícil.”

Aliás, o Jornal da USP do dia 20 
a 26 de outubro de 2008 publicou na 
capa o artigo “O futuro interdisciplinar 
da ciência”, em que os participantes do 
workshop “Planejando o Futuro – USP 
2034” concluíram que “não se pode mais 
pensar em ciência isolada” nas palavras 
da pró-reitora de pesquisa Mayana Zats.

Keppe afirma que não só as ciências 
modernas têm de estar unificadas entre 
si, mas também com outros campos (ar-
tes, filosofia e teologia). Assim como o 
ser humano é sentimento, pensamento 
e ação, que devem estar interligados, a 
sociedade é teologia, filosofia e expe-
rimentação (artes e ciências) que não 
podem estar separados.

Por esse motivo, o Curso Técnico 
em Saúde Psico-Social vai proporcio-
nar aos alunos um ensino universal: 
conhecimento em medicina psicos-
somática, psicanálise, história, físi-
ca, teologia, filosofia, artes etc. – o 
que justamente vai ajudá-los a se 
tornarem melhores especialistas 
em sua profissão.

“Pelo que mostro acima” diz Keppe, “a maio-
ria dos campos atuais de estudo entraram no setor 
da fantasia e da imaginação, escapando da reali-
dade; notem que no centro não existe união de ne-
nhum deles – e,  o pior ainda, a matemática (que é 

QUEM PODE ESTUDAR
O curso é dirigido ao público em geral, especialmente:

• Jovens que terminaram o 2º grau e desejam ter uma ex-
celente e promissora profissão como técnicos profissionais 
nesta nova ciência da saúde psico-social 
• Profissionais interessados em aprender os fundamentos da 
psico-sócio-patologia, para atuarem também como técnicos 
psico-sociais
• Pessoas que, embora não desejem se profissionalizar, visam 
o auto-conhecimento e o desenvolvimento pessoal e familiar

CAMPO DE ATUAÇÃO
 O técnico em Trilogia, através de palestras, workshops, lei-
turas, aulas e cursos atuará em programas de melhoria da 
saúde  psíquica e social em ambientes como: escolas, hospi-
tais, igrejas, prisões, órgãos públicos, centros comunitários, 
clubes esportivos e outros.

Informações:
(11)  3032-4105 / 3814-0130
cursos@trilogiaanalitica.org
www.keppepacheco.com

Professores 
internacionais 
da Millennium 

Línguas também
lecionarão no 
Curso Técnico 

em Saúde Psico-
social



Keppe Motor: Curso técnico 
ensinará princípios revolucionários

6 ELETROMECÂNICA TRILÓGICA

Inventores do Keppe Motor, Cesar Soós e Roberto Frascari, baseados nas descobertas de Norberto Keppe. No centro, apresentam 
ventilador incorporando os princípios revolucionários de Keppe.
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Os cientistas da Associação STOP 
a Destruição do Mundo que in-

tegram a equipe inventora do já mundial-
mente famoso Keppe Motor, Cesar Soós, 
Roberto e Alexandre Frascari, serão pro-
fessores titulares do curso de Eletromecâ-
nica Trilógica, curso em desenvolvimento, 
onde os alunos irão aprender os princí-
pios e aplicações desta nova tecnologia.

Eles também são os professores con-
vidados do novo Curso Técnico em Saúde 
Psico-Social. Com base no livro A Nova 
Física da Metafísica Desinvertida de 
Norberto Keppe, e orientada por este 
cientista, a equipe construiu um motor 
até 93% mais econômico do que qual-
quer outro convencional. 

Desde que a STOP patenteou o in-
vento,  alguns meses atrás, ela já rece-
beu mais de 20 mil (!) e-mails do mundo 
todo, de pessoas e empresas interessa-
das em desenvolver e fabricar o revolu-
cionário motor.

Como professores do curso Técnico, 
os cientistas da STOP  irão mostrar, com 
base na física keppeana, a unidade exis-
tente entre a biologia (genética), a psi-
cologia (psico-sócio-patologia) e a física 
(energética), o que equivale à unidade 
existente entre a psique, o corpo, a socie-
dade e o ambiente natural. Abaixo, artigo 
de César Soós para o Jornal STOP.

O que é o 
Keppe Motor

O Keppe Motor é um motor 
elétrico que no presente está-
gio de desenvolvimento, capta 
parte de sua energia do espaço 
– cerca de 80% -  podendo even-
tualmente chegar a 100% com 
o devido desenvolvimento. 

Pelo seu princípio de fun-
cionamento revolucionário, o 
Keppe Motor desafia duas leis 
da física tradicional, a 3ª lei de 
Newton, conhecida como a lei 
da ação e reação e a segunda 
lei da termodinâmica, também 
conhecida como lei da entro-
pia, pois o motor funciona 
com ação-complementação e 
não esquenta, não desperdi-
çando energia. 

O que mostram os testes de laboratório 
feitos com o Keppe Motor?

Vários testes de laboratório foram 
feitos com Keppe Motors variando de 
1 a 150 Watts de potência. Os resul-
tados são impressionantes e revelam 
que seu princípio de funcionamento é 
válido para qualquer escala de tama-
nho, podendo ser desenvolvido para 
máquinas elétricas de grande potên-
cia com o mesmo ganho de energia. 

Em geral, o ganho de energia do 
Keppe Motor para realizar o mesmo 
trabalho mecânico de um motor equi-
valente convencional é de até 93%. 
Esse valor foi obtido através de inú-
meros experimentos, um dos quais 
citamos a seguir:

 Pegamos 2 ventiladores tipo tur-
bo idênticos com motores de potência 
nominal de 50 Watts, e medimos as 
velocidades de rotação de suas hélices 
nas duas velocidades do produto. Os 
ventiladores tinham uma pá de 28 m 
de diâmetro. Na primeira velocidade 
mediam 1100 rpm (rotações por mi-
nuto) e na segunda velocidade, 1440 
rpm.  Pegamos um destes ventiladores 

e substituímos o motor por um Keppe 
Motor, projetado para o mesmo tama-
nho e potência equivalentes. Ajustamos 
então o Keppe Motor para as mesmas 2 
velocidades do ventilador, ou seja, 1100 
e 1440 rpm, obtendo os resultados men-
cionados acima.

Acima, protótipo funcional do Keppe Motor

Para saber mais:
www.keppemotor.com

www.stop.org.br

Em breve no site do Keppe 
Motor, manual de construção 
do seu próprio Keppe Motor 
equivalente a 60 W. Com este 

manual você estará habilitado 
a entender os princípios da 

Nova Física de Norberto Keppe.

Por Cesar Soós, engenheiro de Minas e Energia formado pela 
Politécnica da USP e pesquisador da Nova Física 

Especial 



Como vencer a resistência à aprendizagem
(e aprender línguas muito mais fácil e rápido!)

A vida emocional e as doenças  

Modelagem, 
Corte e Costura

40 anos de experiência Europa
e Brasil
Para iniciantes e aperfeiçoamento 
para profissionais
Workshop História da Moda
 

Estilista portuguesa 
Maria de Lourdes Alcaide

Aquarela

Escola Millennium Rua Augusta, 2676 - Jardins 
Tel.: 3063-3730 
augusta@millennium-linguas.com.br

Professora Päivi Tiura 
Artista plástica finlandesa

Augusta
Tel 3063 3730
R. Augusta, 2676

Heloísa Coelho
CRO - SP 27.357

Eliete Mª Parenti 
CRO - SP 14.622

Granja Julieta
Tel 5181 5527
R. Américo Brasiliense, 1777

Odontologia do 
3º Milênio 

Preserve seus dentes 
naturais

Orientação Psicossomática

www.odontotrilogica.odo.br

Márcia Sgrinhelli
CRO - SP 25.337

Rebouças
Tel 3814 0130
Av. Rebouças, 3887

CURSOS:

Por Helena Mellander, jornalista da Suécia e professora da Escola de Línguas Millennium em Moema, São Paulo

Saber uma segunda língua é, hoje 
em dia, algo muito exigido no 

mercado de trabalho. Mas como então 
lidar com problemas de bloqueios e difi-
culdades de aprendizagem para aprender 
outro idioma?

Felizmente, para superá-los já exis-
te aqui no Brasil um método de ensino 
de línguas terapêutico, criado pelo psi-
canalista Norberto Keppe, fundador 
da Psicanálise Integral, uma escola de 
psicoterapia reconhecida internacional-
mente. Eu mesma, sendo professora e 
jornalista da Suécia, vim ao Brasil espe-
cialmente para estudar e trabalhar com 
esse método.

 Antes de mais nada, temos de en-
tender que o problema não é falta de 
capacidade ou conhecimento. Muitas 
pessoas que estudam um idioma têm 
um bom vocabulário e sabem a gramá-
tica, mas não conseguem usar a língua 
na prática. 

O obstáculo é muito mais emocio-
nal (psíquico). 

Uma das principais descobertas 
keppeanas é a resistência, a oposição, o 

7LÍNGUAS

Mellander leciona na Escola de 
Línguas Millennium, Unidade 
Moema(11) 5052-2756 
www.millennium-linguas.com.br

Programas de TV e rádio 
(TV Aberta São Paulo, Canal 9 da NET,

72 ou 99 da TVA e 186 TV Digital)

Dirigidos por Norberto Keppe 
e Cláudia Pacheco

STOP a Destruição do Mundo: 
Segundas às 12h, terças, quintas e sábados às 
6h da manhã e quartas às 9h
Novo Canal: TV Câmara, quartas-feiras, no 
canal 12 ou 66 da TVA e 13 da NET, às 14h

O Homem Universal:
Quinta às 20h e segundas, quartas, sextas e 
domingos às 6h

Assista também pelo site e confira os 
horários em outras cidades ou países: 
www.stop.org.br
Rádio Mundial: 95,7 FM - terça às 16h

medo que o ser humano tem da consci-
ência, do autoconhecimento. Queremos 
nos ver sem falhas e exigimos muito de 
nós mesmos. Assim sendo, justamente a 
hora de falar uma outra língua é um mo-
mento de muita consciência – dos nos-
sos erros e do que não sabemos. Que-
remos parecer perfeitos e parecer falar 
muito bem, e quando não conseguimos 
ficamos bravos conosco mesmos, irrita-
dos, querendo desistir. 

O que falta nessa situação é tole-
rância com a visão de nossas dificulda-
des e afeto conosco mesmos. Para poder 
ir mais rápido no processo de aprendi-
zagem precisamos justamente errar, 
perceber os erros, corrigir e ir adiante. 
E também lembrar e dar valor a tudo 
que já sabemos e acertamos. 

Como escreve em seu livro O ABC 
da Trilogia Analítica Cláudia B.S. Pa-

checo:  “Se o ser humano quer se desen-
volver na vida e ter mais consciência dos 
problemas e de sua solução, é necessário 
que ele procure incentivar seus sentimen-
tos de afeto. Isto porque eles proporcio-
nam paz interna e tolerância ao vermos 
os nossos erros e os dos outros.”

Portanto, para alguém realmen-
te aprender uma língua, precisa tratar 
a questão emocional, psíquica, que é a 
base de todo conhecimento. Exatamen-
te o que fazemos na Escola de Línguas 
Millennium, o que ajuda o aluno a se 
desenvolver em todos os campos de sua 
vida e não apenas na aprendizagem.

SAÚDE

Em artigos anteriores no STOP, já 
mencionei que no hospital onde trabalho 
recebo diariamente pacientes nervosos, 
estressados, que apresentam, em de-
corrência, sintomas físicos; estes são re-
movidos através do diálogo terapêutico, 
baseado no método de Norberto Keppe 
(Psicanálise Integral), que utilizo na mi-
nha prática clínica. 

Através dessa orientação psicosso-
mática constatamos cada vez mais que as 
doenças físicas são provocadas, basica-
mente, por fatores emocionais, em conse-
qüência dos conflitos que a pessoa vive no 

dia-a-dia, a começar pelas emoções nega-
tivas. Esta visão psicossomática permite 
um questionamento mais amplo, tanto 
do profissional de saúde como do cliente, 
cada vez que a pessoa adquire uma doen-
ça, no sentido dela verificar sua vida emo-
cional e social. 

Qualquer processo científico que 
lida com o ser humano automaticamen-
te abrange todos os seus aspectos. De 
maneira que qualquer hipótese tem de 
considerá-lo integralmente, isto é, no sen-
timento (religiosidade), no pensamento 
(filosofia de vida) e na prática (ação). 

E é por isso que a verdadeira cura de 

qualquer doença é através da conscienti-
zação (consciência é a compreensão total 
da realidade, principalmente do nosso in-
terior). Na verdade, não existe a medicina 
e a medicina psicossomática – só existe 
esta última, dado a indivisibilidade do 
corpo e alma do paciente.

 Estamos no tempo em que as do-
enças da alma ocupam o lugar de maior 
importância em todos os fatores etiológi-
cos somáticos.

Por dra. Vilma Aparecida Bazzo Lauer*

*Clínica geral, médica psicossomaticis-
ta. Formação Trilógica pela Sociedade 
Internacional de Trilogia Analítica.
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Dra. Vilma Lauer dará palestra aberta 
ao público (entrada franca) dia 13 de 
novembro na Unidade Rebouças da 
Escola de Línguas Millennium (Av. Re-
bouças, 3887, em frente ao Shopping 
Eldorado, tel 3814-0130), sobre o tema 
da Medicina Psicossomática.

Palestra na Millennium



Escola de Línguas Millennium

Inglês        Espanhol      Francês        Italiano       Alemão       Sueco       Finlandês Portuguese/Redação

Rebouças
3814-0130
Av. Rebouças, 3887

Moema
5052-2756
Al. Maracatins, 114

Augusta
3063-3730 
Rua Augusta 2676 Térreo

Granja Julieta
5181-5527 
Rua Américo Brasiliense, 1777

86% dos alunos afirmaram ter-se curado de doenças
75% constataram melhora nos relacionamentos
Todos eles aprenderam mais rápido o idioma

www.millennium-linguas.com.br    

Método Terapêutico Baseado na 
Psicanálise Integral (Trilogia Analítica)

Matrículas abertas o ano todo!   

A maior luta que o ser humano empreende 
é contra o conhecimento

CONHECIMENTO

Tel. (11) 3814-0130 Fax. (11) 3813-1168
www.millenniumtraducoes.com.br
traducoes@millennium-linguas.com.br
Av. Rebouças, 3887 - CEP 05401-450 São Paulo- SP

Tradução simples, técnica, juramentada, 
simultânea ou consecutiva (interpretação)

Millennium Traduções 
e Interpretações

Trechos extraídos  de capítulos do livro A Libertação Pelo Conhecimento a Idade da Razão, de Norberto Keppe, 
considerado “o mais importante livro do séc. XX” pelo filósofo francês Alain Nicolai.

Todo problema que existiu, exis-
te e existirá neste mundo tem 

uma só origem: está na luta contra o 
conhecimento — não tanto uma luta 
consciente, sabida, mas uma conduta in-
teiramente inconscientizada, não perce-
bida pela humanidade. É por esse moti-
vo que estou escrevendo este livro, para 
que a sua maior dificuldade — aquela 
que está impedindo o desenvolvimento 
da civilização — seja resolvida.

Eu poderia dizer que o ser humano 
tem dentro de si toda a sabedoria de que 
necessita; mas se ele apresenta proble-
mas para viver (pobreza, revolta, doen-
ças) é porque assumiu uma conduta de 
oposição ao conhecimento. E é esse fenô-
meno que o leitor deve analisar, para li-
vrar a humanidade de suas dificuldades.

“O processo de inversão é 
formado pelo predomínio da  

emoção sobre a razão”

O mundo das emoções é pratica-
mente o da inversão à realidade, enquan-
to 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. (...) A 
escolha da emoção é a aceitação da mal-
dade, que começa a existir através desses 
“sentimentos” ruins: inveja, ódio, rancor 
e ciúme, e o mal pode ser caracterizado 
como sendo uma inversão à realidade 
(que só pode ser o bem, a verdade e o 
amor). Todas as doenças mentais consti-
tuem perturbações à razão ocasionadas 
pela vida emocional; a única maneira de 
saná-las seria pelo controle aos senti-
mentos descontrolados.

“A fonte de todas as 
perturbações psíquicas e 
sociais está na corrupção”

Só depois de trinta anos é que acre-
dito realmente ter chegado à origem 
primeira de todos os males psicológicos 
e sociais, ou seja, a corrupção (inter-
na) tanto na conduta como nos pensa-
mentos e principalmente nas emoções, 
constituída pelo prazer em corromper e 
estragar tudo. Essa é a causa fundamen-
tal de todas as doenças físicas, psíquicas 
e sociais. Só pela renúncia à corrupção é 
que o ser humano chegará ao pleno co-
nhecimento e à libertação.

“O amor constitui a base do 
raciocínio, e, portanto, da 

realidade”

O aspecto formal do conhecimento 
está no ato de amor, que lhe dá profundi-
dade e extensão quase ilimitadas; quan-
do ele chega ao intelecto pelas sensações 
(ao passar pela atitude de amor) adquire 
uma dimensão incrível — não preciso 
dizer que o próprio ato de amor é tam-
bém um verdadeiro raciocínio.O indiví-
duo recusa o conhecimento porque não 
está disposto a ser honesto, pois essa é 
a primeira e fundamental qualidade para 
funcionar sua inteligência.

“A libertação só poderá vir 
através do conhecimento 

baseado na razão”

O nome que dei a este novo livro é A 
Libertação pelo Conhecimento, pois não 
existe liberdade senão na verdade: 1º) o 
espírito humano é voltado só para a ver-
dade; 2º) a mentira, ódio, inveja, ódio 
decompõem a estrutura psicológica; 3º) 
atualmente é necessário conhecer o que 

é doente, para alcançar a realidade total 
— e é esta a verdade que nos libertará 
inteiramente. A mente humana está em 
contato com toda a realidade que exis-
te, e, no entanto, só conhece pouco, por 
causa de sua atitude de negar, omitir ou 
distorcer a verdade, o bem e o belo. À 
medida que o indivíduo for percebendo 
tal conduta, automaticamente irá abrin-
do a cabeça para a sabedoria.

Norberto R. Keppe
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Redução do estresse, aumento da produtividades e desenvolvimento pessoal    


