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Em recente discurso em Roma 
diante do chefe de Estado da Itá-

lia, Giorgio Napolitano, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva defendeu a necessi-
dade de se recorrer “menos a analistas 
de mercado e mais a analistas sociais”, 
para resolver a crise econômica inter-
nacional (agência EFE, 10/11/2008).

Suas palavras vêm ao encontro do 
que a psicanalista Cláudia B.S. Pacheco 
acaba de criar em São Paulo: um curso 
técnico profissionalizante para formar 
técnicos em saúde não apenas social, 
mas psico-social.

Especialista em Medicina Psicosso-
mática, psicanalista e escritora, ela co-
ordena diretamente o Curso Técnico de 
Nível Médio em Saúde Psico-Social, que, 
afirma, é “a profissão mais necessária 
e promissora do momento, pois prepa-
ra técnicos especializados em reduzir 
o estresse individual e social, o que tem 

A saúde vem de nosso
interior psicológico

Por José Ortiz C. Neto, Editor do STOP

Leia extratos desta recente obra de 
Noberto R. Keppe nas páginas 2 e 8.

Comentários sobre o livro na página 2.
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Os princípios da Nova Física Desin-
vertida Keppeana, que deram origem 
ao já mundialmente famoso Keppe 
Motor, serão ensinados no novo Curso 
de Energética Trilógica que começa  em 
fevereiro de 2009. As matrículas estão 
abertas desde já.

Professores internacionais da Millennium 
Línguas lecionarão nos novos cursos

Por Ana Karin Bjornsdotter 
Lindquist (Suécia) 

impacto direto na preservação da 
saúde e na melhoria da qualidade 
de vida da população.” Segundo 
ela, “o curso oferece a oportunida-
de aos interessados de serem agen-
tes de transformação psico-social, 
reconhecidos pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, 
ajudando a si mesmos e as outras 
pessoas a curar a sociedade doente 
em que vivemos.”

Segundo a cientista, o novo curso 
formará técnicos em Trilogia que, 
através de palestras, workshops, 
leituras, aulas e cursos, atuarão em 
programas de melhoria de saúde 

Reconhecido recentemente pela 
Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, o inédito Curso Técnico 
em Saúde Psico-Social (Trilogia), ide-
alizado pela psicanalista Cláudia B. S. 
Pacheco, está tendo enorme procura 
na capital. Entre os interessados, há 
jovens em busca de uma nova pro-
fissão, profissionais que desejam se 
aperfeiçoar e pessoas que almejam 
apenas um real autoconhecimento, 
com base na moderna ciência da Psi-
canálise Integral (Trilogia), desenvol-
vida pelo psicanalista, filósofo e cien-
tista social Norberto R. Keppe.

Três dias após abertas as inscri-
ções, em novembro, mais de 50 pes-
soas já haviam se candidatado a esse 
promissor campo de estudo e traba-
lho, considerado “excelente” por al-
guns especialistas e“ primeiro curso 
técnico com nível curricular de mes-
trado”, por um perito. O novo curso, 
que começa em fevereiro de 2009, 
foi 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. 

Veja entrevista com 
a Dra. Cláudia B.S. 
Pacheco e saiba 
mais sobre o curso 
nas págs 3 a 6.

A aquarela acima, do professor finlandês Markku Lyyra da Escola de Línguas 
Millennium, mostra a fachada do Colégio Stella Maris (antiga Faculdade 
Pinheirense) na rua Cardeal Arcoverde, 1097, onde o Curso Técnico em 

Saúde Psico-Social será ministrado.

O Brasil 
exportando 
ciência P. 6

Especial 

psíquica e social em ambientes 
como: escolas, hospitais, igre-
jas, prisões, órgãos públicos, 
centros comunitários, clubes 
esportivos e outros, visando 
a melhoria do ambiente de 
trabalho, dos relacionamen-
tos, da produtividade e da 
saúde. “O campo de atua-
ção é imenso”, diz ela, “os 
técnicos já são e continu-
arão sendo requisitados 
onde houver necessidade 
de seus serviços – e pode-
mos dizer que é pratica-
mente em toda parte”.

Cientistas da STOP que desenvolveram o Keppe 
Motor prepararam o currículo do novo curso
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Certos livros têm o condão de 
nos conduzir ao nosso mundo 

interior. Eles nos guiam, pelas asas di-
áfanas das idéias, aos sentimentos de 
afeto mais puros que inundam nosso ín-
timo, sem que percebamos. Elevam-nos 
à visão arrependida de nossos piores 
defeitos, guiam-nos por reflexões cin-
tilantes e profundas, marcantes e ines-
quecíveis. Enchem-nos de compaixão e 
de ternura. Fazem-nos mais humanos. 
E, por causa disso mesmo, tornam-se 
terapêuticos.

São dessa lavra os diálogos de Só-
crates, escritos por Platão; as Confissões 
do teólogo e pensador africano Agosti-
nho (século IV d.C), autor da frase “Todo 
homem interiorizado é bom”; também 
Confiteor (confissão em latim), o como-
vente e ardente livro póstumo do famo-
so literato Paulo Setúbal, e o sublime 
livro Imitação de Cristo, do monge ale-
mão Kempes, que nos faz verificar toda 
nossa miséria e a beleza da criação...

De todas essas obras, a mais re-
cente, e a mais original, sem dúvida, é 
O Homem Interior, de Norberto Keppe, 

livro que vem na capa desta edição, com 
trechos do autor nas página 2 e 8 - com 
a imensa vantagem de se tratar de um 
livro científico trilógico, que corrige al-
guns exageros, erros e inversões de au-
tores do passado.

Já anteriormente ele havia escrito 
Auto-sentimento, mostrando a necessi-
dade que temos de nos sentir, e não ape-
nas de nos conhecer – incluindo portan-
to o sentimento de afeto no processo 
verdadeiro do conhecimento

De Kempes a Keppe – O Homem InteriorJosé Ortiz C. Neto, editor do STOP, 
jornalista, escritor e professor de 
português (redação) da Escola de 

Línguas Millennium
redacao@stop-jornal.com.br

www.stop-jornal.com.br

Palavra do leitor: leia no site 
www.stop-jornal.com.br 
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Amparado em suas descobertas so-
bre a inversão, a teomania e o sentido 
profundo da inveja, entre outras, Keppe 
nos traz, n’O Homem Interior, de luzes e 
cintilações, uma viagem profundamen-
te terapêutica ao nosso mundo interno, 
ora apontando nossos erros e confu-
sões, ora iluminando nossa sanidade, 
que está ao alcance de toda pessoa em-
penhada em realizar algo bom.

Quero, a partir de agora, deixar 
neste artigo algumas sentenças desse 
livro que, se lidas com calma e reflexão, 
permitem uma verdadeira terapia, uma 
interiorização, em nosso mundo estaba-
nado e enfermo:

“O mal conscientizado pouco a pouco 
irá sendo dominado”.

“O caminho da sanidade está na 
consciência da patologia.”

“Enquanto o ser humano não perce-
ber que foi ele quem fez sua ruína, não 
sairá dela”

 “O inferno é o indivíduo (ruim) viver 
com ele mesmo.”

“O paraíso é o indivíduo (bom) viver 
com ele mesmo.”

“Só o indivíduo que aceita o bem po-
derá usufrui-lo”.

“Não realizar o bem para os outros é 
não realizá-lo para si.”

LIVROS

Estamos Mais Distantes do Que Nos Está
Mais Próximo: o Próprio Interior

O Homem Interior

Por Norberto R. Keppe. Extrato do livro O Homem Interior

Sabemos coisas incríveis das 
outras pessoas que estão dis-
tantes, e muito pouco sobre 

o que nos está mais próximo, ou seja, 
sobre o próprio interior. É impossível 
sentir uma emoção, e analisá-la ao mes-
mo tempo – mas após o sentimento, se a 
pessoa for honesta, será capaz de perce-
ber o que sentiu!

– Sonhei que estava em uma escola 
que iria dirigir, mas as crianças me ati-
ravam pedras.

– A que associa a escola?
– Nova orientação na vida.
– E as crianças atirando pedras?
– Algo perigoso que vem do exterior.
– O sr. tem a idéia que os perigos de 

sua vida vêm do exterior.

O ser humano que não estiver em 
contato consigo, estará fora da reali-
dade – o que equivale a dizer que toda 
distração a seu próprio respeito, redun-
dará em conduta delirante – afinal de 
contas, a conduta enferma consiste em 
fugir de si mesmo.

– Não consigo ficar em minha casa; 
tenho muita angústia.

– O que é a casa?
– Sou eu?
– É a senhora mesma, que não gosta 

de estar em contato consigo própria.

– Sonhei que me via doente, e me pre-
ocupava muito!

– O que significa a doença para o sr.?
– Defeito, insuficiência.
– Neste caso, o sr. não quer ver sua de-

ficiência psicológica?

Posso afirmar que o maior problema 
do ser humano não consiste em rejeitar 
os elementos inconscientizados, mas 

em não aceitar a consciência.

– Sonhei que era um cachorro, mo-
rando em uma casinha, no pátio de uma 
casa muito grande. Em seguida, ouvi o 
uivo dos lobos, e tentava imitá-los.

– A que associa sendo cachorro?
– No sonho não estranhei.
– Mas agora, fora do sonho?
– Limitação, metafisicamente que 

não quero ser humano.

Posso afirmar que todas as 
enfermidades germinam 

do próprio interior 
psicológico – assim como 

a plena felicidade e o bem-
estar da vida consciente, 
que liga o ser humano às 
estrelas e a toda a beleza 

do universo exterior.

– Isso não mostra que o sr. não quer 
ser ser humano?

– Depois, continuou o cliente, eu me sen-
tia muito feliz naquela situação de animal.

– O sr. pensa que é feliz por causa de 
seu lado sensorial, animal.

O grande tesouro do ser humano é a 
sua vida psíquica, que sempre foi  despre-
zada e deixada de lado – como se faz até 
mesmo com todas as riquezas materiais.

O gráfico acima mostra que à medida que a máscara e a patologia forem sendo percebidas pode-
remos retornar ao universo perdido da beleza, verdade e bondade – recuperando na medida do 
possível o paraíso que abandonamos, e continua aí, à disposição dos que tiverem boa vontade.
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Thomas Kempes

Norberto Keppe



De Kempes a Keppe – O Homem Interior

3

O método de interiorização e 
a ciência da saúde psico-social

Neste artigo irei fa-
lar um pouco mais 

do Método de Interioriza-
ção do psicanalista Nor-
berto Keppe, como recurso 
eficaz para o gerenciamento 
do “stress”.

O inferno é o outro, di-
zia Sartre, exprimindo com 
esse conceito uma idéia que 
os seres humanos nutrem 
de maneira silenciosa ou ex-
pressa: o outro (o patrão, a 
sogra, o marido, a mulher, o 
colega de trabalho, os pais, 
o governo etc.) é o culpado 
pelos meus problemas, pela 
minha infelicidade, frustra-
ções e insucessos.

A idéia de sermos “ví-
timas”, que acompanha 
nossos males, é universal 
– sofremos dos ataques das 
bactérias, vírus, genes mal 
formados herdados dos 
pais; poluição ambiental; 
falta (ou excesso) de di-
nheiro a gerenciar; pou-
ca ou muita idade; falta 
de boas oportunidades 
na vida, ou até termos 
nascido sob um signo 
zodiacal desfavorável; 
isso quando não pen-
samos que carrega-
mos culpas a expiar 
de vidas passadas...

Mal pensamos 
nós, que nossos 
maiores inimigos 
estão dentro de 
nós mesmos, e o 
que é pior: agem 
de forma oculta 
(inconsciente).

Extrato do livro De Olho 
na Saúde 
(11)  3032-4105 / 3814-0130
cursos@trilogiaanalitica.org
www.keppepacheco.com
www.trilogia.ws

A doença como 
atitude

Keppe introduz no campo da 
psicoterapia um conceito inovador: 
nossas doenças vêm de atitudes que 
adotamos diante da vida, e não têm 
“existência” em si mesmas. Em outras 
palavras: enquanto eu adoto uma de-
terminada atitude negativa (no sen-
timento, pensamento ou ação), estou 
“fabricando” uma doença psíquica, 
orgânica ou social, na minha vida (nos 
meus relacionamentos, trabalho, eco-
nomia etc.). No momento em que eu 
mudo de atitude e passo a adotar uma 
postura mais saudável, imediatamen-
te volto ao equilíbrio.

Isso quer dizer que, pela natureza, 
a estrutura essencial do ser humano 
tem um grande poder autogenerati-
vo. Ou seja, temos um sistema de de-
fesa muito complexo, ao qual damos 
o nome de imunológico, e que tem a 
capacidade de auto-regular o funcio-
namento do nosso organismo. Psiqui-
camente ocorre o mesmo. Conscien-
tizada e corrigida a atitude errada, 
voltamos ao equilíbrio natural.

 O indivíduo equilibrado é o que 
aceita trabalhar com os seus problemas 

e os dos demais – ou seja, aquele que 
não censura a consciência da psico-

patologia e da patologia social.

Os outros são 
nosso espelho

Os outros nos servem de espelho 
– e muito podemos aprender com eles 
sobre nós mesmos: as qualidades que 
devemos reforçar e os defeitos que te-
mos de evitar.

O meio mais prático e direto para o 
autoconhecimento é justamente fazer-
mos a dialética (comparação, diálogo): 
o que nos incomoda nos outros é o que 
está “mal resolvido” (inconscientiza-
do) dentro de nós. Da mesma forma, 
o que nos agrada no próximo são as 
qualidades que possuímos e muitas 
vezes também estão inconscientiza-
das e reprimidas dentro de nós.

Por exemplo, suponhamos um co-
lega de trabalho que me irrita pela sua 
postura megalômana, egocêntrica; age 
como se fosse o centro do mundo, fala 
somente sobre assuntos que são de 
seu exclusivo interesse, não desconfia 
quando é hora de parar de incomodar 
a concentração dos outros. Ele poderá 
estar espelhando algo dentro de mim: 
por exemplo, o quanto eu me desvio 
daquilo que devo cuidar e do que é im-
portante, perdendo-me em pensamen-
tos egoístas, ou preocupações supér-
fluas comigo mesmo.

 Da mesma forma, quando me 
incomoda ver o quanto um amigo joga 

Por Cláudia B. S. Pacheco, psicanalista, escritora, idealizadora e coordenadora do Curso Técnico 
em Saúde Psico-Social (Trilogia), que começa dia 2 de fevereiro de 2009 em S. Paulo

fora suas chances de sucesso, 
numa atitude constante de auto-
desvalorização, insegurança e falta 
de confiança, posso perfeitamente 
estar percebendo, através do outro 
o principal motivo de meus fracas-
sos profissionais.

Sendo assim, podemos co-
nhecer nosso universo interior 
através da conscientização dialé-
tica, usando o exterior como pon-
to de referência.

Sim, toda a maravilha e har-
monia do universo está presente 
em nosso universo interno, e se 
não usufruímos disso é devido 
à nosso psicopatologia, ou seja, 
nossas atitudes invertidas de 
inveja, raiva, medo, pessimismo, 
arrogância, e tantas outras.

Se eu acho que estou doente 
por causas alheias à minha vonta-
de, pouco posso fazer pela minha 
melhora; mas se eu entendo que 
meu bem-estar e sucesso depen-
dem, fundamentalmente, de mim, 
então meu caminho para o suces-
so estará aberto. Basta que use-
mos nossa vontade no sentido de 
nos conscientizarmos o máximo 
da realidade – seja ela boa ou má 
– pois assim poderemos melhor 
lidar com ela.

Quando nos 
irritamos com 

alguém, a única 
maneira de nos 

acalmar é descobrir 
o que essa pessoa 
representa dentro 

de nós.



Entrevista com Cláudia B. S. Pacheco sobre 
o Curso Técnico em Saúde Psico-Social 

“Estamos preparando os técnicos
 mais exigidos do mundo moderno”

STOP: Dra. Cláudia, o que é um Técnico em 
Saúde Psico-Social, que será formado por este 
novo curso?

Cláudia B.S. Pacheco: Ele é um profissional 
que, através de palestras, workshops, leituras, au-
las e cursos atuará em programas de melhoria da 
saúde psíquica e social, em ambientes, como es-
colas, hospitais, igrejas, prisões, órgãos públicos, 
centros comunitários, clubes esportivos e outros. 
Sua função é sobretudo lidar tecnicamente com o 
estresse para reduzi-lo, pois a tensão emocional 
nas pessoas e ambientes, como mostro em meu 
livro A Cura pela Consciência, Teomania e Stress, 
é causadora da maior parte dos problemas, des-
de doenças mentais e físicas até dificuldades de 
relacionamento na família, trabalho e socieda-
de, resultando em baixa produtividade, faltas 
ao emprego, acidentes, violência etc. O Técnico 
em Saúde Psico-Social irá atuar na gestão de 
conflitos, desenvolvimento da competência 
emocional  das pessoas,  aumento de produti-
vidade,  melhoria do ambiente de trabalho e 
do relacionamento, enfim em todas as áreas 
de interesse humano, para melhorar a qua-
lidade de vida.

STOP: E quem pode estudar nesse 
curso?

CP: O público em geral: jovens que 
estão cursando o 2º ano do Ensino Mé-

dio ou concluíram  e desejam ter uma 
excelente e promissora profissão 
como técnicos nesta nova ciência 

da saúde psico-social; profissio-
nais interessados em aprender 

os fundamentos da psico-sócio-
patologia, para atuarem tam-

bém como técnicos psico-so-
ciais; e pessoas que, embora 

não desejem se profissio-
nalizar, visam o autoco-

nhecimento e o desen-
volvimento pessoal e 

familiar.

STOP: O que faz deste um curso inédi-
to, segundo vários especialistas?

CP: Principalmente a sua metodologia e 
conteúdo, baseados na Psicanálise Integral ou 
Trilogia Analítica, desenvolvida por Norberto 
Keppe, psicanalista brasileiro de nacionalida-
de austríaca reconhecido mundialmente e pio-
neiro nos estudos de medicina psicossomática 
na Áustria e no Brasil. Também os professores, 
que são todos psico-sócio-terapeutas com vas-
ta experiência; alguns lecionam na Escola de 
Línguas Millennium, provenientes de vários 
países, utilizando o método terapêutico ke-
ppeano de ensino, com excelentes resultados. 
O currículo é universal, abrangendo a relação 
entre os campos, como medicina psicossomá-
tica, psicanálise, história, física, teologia, filo-
sofia, artes – o que ajuda o aluno a se tornar 
melhor especialista em sua profissão.

STOP: Qual é a duração desse curso?
CP: O Curso Técnico de Nível Médio em 

Saúde Psico-Social (Trilogia Analítica), tem 
duração de dois anos, em quatro módulos, 
cursados em seqüência. O curso está aprova-
do pela Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo, portanto aqueles que obtiverem a 
freqüência exigida e forem aprovados rece-
berão um diploma; a carga horária é de 1200 
horas teórico-práticas, com um estágio profis-
sional de 400 horas em empresas, indústrias 
ou organizações conveniadas com o Instituto 
Keppe e Pacheco.

As aulas vão de segunda a sexta-feira, com 
turmas de manhã, à tarde e à noite. O horário 
da manhã será das 9 às 12 horas; o da tarde, 
das 14 às 17 horas; e a da noite,  das 19 às 
22 horas. Todas as turmas terão aula no pré-
dio do Colégio Stella Maris, localizado na rua 
Cardeal Arcoverde, 1097, quase esquina com 
a Henrique Schaumann.

 
STOP: Qual é a diferença deste curso 

com o Curso de Capacitação em Psico-
Sócio-Patologia, que já existe há um ano, 
também idealizado pela sra.?

CP: Os dois têm objetivo e currículo seme-
lhantes, mas o de Capacitação em Psico-Sócio-
Patologia é um curso livre, com  carga horária 
menor, 6 horas por semana. Mas, quem cursá-
lo terá créditos para o Curso Técnico em Saú-
de Psico-Social. 

STOP: Por que este curso?
CP: Em meu livro “De Olho na Saúde” mos-

trei um relatório da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), segundo o qual a cada 4 pesso-
as uma caminha, em algum ponto de sua vida, 
para uma crise de ordem psíquica, de doença 
mental;ou seja, vivemos num mundo psíquica 
e socialmente enfermo. Por isso, temos re-
cebido pedidos de ajuda em grande número, 

de várias partes do mundo, para enviarmos 
nossos professores, psico-sócio-terapeutas e 
psicanalistas para auxiliarem em empresas, 
escolas, instituições públicas, com palestras, 
workshops de conscientização etc. O volume 
de solicitações é tão enorme que já não da-
mos conta disso. Precisamos urgentemente de 
pessoas que possam suprir essa necessidade. 
Como a formação de um psicanalista é demo-
radíssima, decidimos preparar técnicos que 
possam atuar satisfatoriamente nesses locais.

STOP: Há interesse por parte das em-
presas?

CP: Sem dúvida. O estresse no trabalho gera 
uma despesa acima de 300 bilhões de dólares 
anualmente só às empresas americanas, devi-
do às faltas no trabalho, à alta rotatividade no 
emprego, à redução da produtividade, gastos 
com médicos; advogados e seguros. Isso re-
presenta 10 vezes acima do custo de todas as 
greves reunidas. Além disso, o estresse reduz 
sobremaneira a produtividade. Em meu livros 
mostro a relação entre moléstias orgânicas e 
tensão emocional; os sintomas vão desde do-
res de cabeça e má digestão, a dores muscula-
res, irritabilidade, até as doenças mais graves.
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Entrevista 

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

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

O livro A Cura pela Consciência, Teomania e 
Stress, de Cláudia B. S. Pacheco, é uma das obras 

fundamentais que integram a bibliografia do 
Curso Técnico em Saúde Psico-Social



Curso de Energética Trilógica ensinará princípios
 revolucionários da Nova Física de Norberto Keppe 

5

Nova Física
Os princípios inovadores de um 

dos mais recentes livros de Norber-
to Keppe (A Nova Física da Metafísica 
Desinvertida), que deram origem ao já 
mundialmente famoso Keppe Motor, se-
rão ensinados no Curso Técnico de Saú-
de Psico-Social e em outro curso inédito 
– o de Energética Trilógica – que está 
sendo preparado pelo Instituto Educa-
cional Keppe e Pacheco. 

Com início programado também 
para fevereiro de 2009, este novo cur-
so transmitirá as descobertas pioneiras 
de Keppe no campo da energética, as 
quais corrigem (desinvertem) conceitos 
consagrados da física tradicional, como 
algumas leis de Newton e a famosa fór-
mula de Einsten e=mc2, a qual transmi-
tia erroneamente a idéia que a energia 
vem da matéria, e não o contrário.

O funcionamento e estrutura do 
originalíssimo Keppe Motor, suas apli-
cações e tecnologia, dependeram intei-
ramente das descobertas desse livro, 
cujo autor, Norberto Keppe, orientou 
diretamente a confecção do novo apare-
lho. O curso está sendo preparado pelos 
próprios cientistas da Associação STOP 
a Destruição do Mundo que desenvolve-
ram o Keppe Motor: os irmãos Frascari 
e o engenheiro César Soós, os quais pre-
pararam diretamente o conteúdo curri-
cular do novo curso.

No Curso Técnico em Saúde Psi-
co-Social, os três cientistas lecionarão 
como professores convidados na área 
de energética, que ocupa 120 horas da 
carga horária total. Com base na nova 
física keppeana, eles irão mostrar a uni-
dade existente entre biologia (genética), 
a psicologia (psico-sócio-patologia) e a 
física (energética), o que equivale à uni-
dade existente entre a psique, o corpo, a 
sociedade e o ambiente natural.

O que é o Keppe Motor 
e como funciona?

O Keppe Motor é um motor elétrico 
que no presente estágio de desenvolvi-
mento, capta a maior parte de sua ener-
gia do espaço, podendo eventualmente 
chegar a 100% de captação com o devi-
do desenvolvimento. 

Pelo seu princípio de funciona-
mento 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 ter-
modinâmica, também conhecida como 
lei da entropia. 

 A 3ª lei de Newton na sua for-
ma mais tradicional, diz que “Para cada 
ação, há uma reação igual e em sentido 

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

oposto”, e uma das muitas formas de ex-
pressar a 2ª lei da termodinâmica é que 
“todo o processo envolve perda de calor 
com o passar do tempo”.

Quanto à lei da ação e reação, para 
Norberto Keppe, a energia do espaço tem 
duas componentes que agem sempre em 
sentidos opostos, porém complementares, 
o que significa que, para Keppe, o movi-
mento advém de uma força de ação e outra 
de “complementação”, e não de reação con-
forme Newton.

Como conseqüência das idéias de 
Newton, faz parte de nossa cultura cientí-
fica que para mover algo, uma máquina ou 
um motor, existe sempre uma força reação 
ao movimento (inércia) que deve ser venci-
da primeiro e que continuará a existir sem-
pre que o objeto estiver em movimento. No 
caso de um motor, esta reação é traduzida 
em termos de calor. Neste contexto, todo 
motor esquenta porque ele é desenvolvido 
segundo este princípio newtoniano de que 
a força de reação é intrínseca ao movimen-
to e não pode ser evitada. 

Quanto à 2ª lei da termodinâmica, 
Keppe afirma que o vácuo é constituído 
de energia essencial e portanto um motor 
pode se movimentar sem perder calor, des-
de que seja projetado para funcionar com 
esta energia do espaço no seu estado inte-

gral, ou seja, as duas componentes de ação e com-
plementação. O aumento da temperatura do motor 
em relação ao ambiente indicará perda de energia 
(entropia) e consequentemente quanta energia 
do espaço está deixando de ser utilizada na sua 
forma integral.

Segundo Keppe, todo motor elétrico 
capta energia do espaço, no entanto deve 
ficar claro que o Keppe Motor tem maior 
eficiência porque faz melhor uso da 
força de complementação. O Keppe 
Motor, por funcionar com as forças 
de ação e complementação, é um 
motor frio, ele não esquenta; 
produz torque de trabalho 
com perda mínima de calor, 
o que indica que grande 
parte de sua energia 
de alimentação vem 
do ambiente e não 
da bateria ou da 
rede elétrica.

Os inventores César Soós (sentado) e Roberto Frascari (de pé à esquerda), membros da equipe da Associação STOP 
que desenvolveu o Keppe Motor 

Por Cesar Soós e Roberto Frascari

Por Ortiz C. Neto, editor do STOP
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Professores psico-sócio-terapeutas internacionais 
da Millennium Línguas lecionarão no Curso Técnico

6 Millennium

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

Por Ana Karin Bjornsdotter Lindquist, professora da Escola de Línguas Millennium, Unidade de Moema

Os professores da Escola de Línguas 
Millennium de São Paulo, que são todos 
psico-sócio-terapeutas treinados em Psi-
canálise Integral diretamente pelo criador 
do método, Norberto R. Keppe, também 
lecionarão no curso técnico, quer como 
titulares, quer como convidados. 

Eles são provenientes de vários paí-
ses, como Canadá, Estados Unidos, Portu-
gal, Itália, Suécia, Finlândia, Venezuela, e 
vários outros, além do Brasil (a maioria). 
Ao mesmo tempo, todos têm alto nível 
educacional e cultural, além de vivência 
internacional em diversos países, sendo 
formados em matérias como: Jornalis-
mo, Economia, Engenharia, Odontologia, www.millennium-linguas.com.br

Unidade Moema: fone 5052-2756

Iniciados no Canal Comunitário de 
São Paulo, há 10 anos, dois programas 
científicos independentes produzidos 
pelos psicanalistas brasileiros Norberto 
Keppe e Cláudia B. S. Pacheco estão hoje 
em 60 países, sendo transmitidos por 
245 canais, tanto comunitários, educati-
vos, culturais e universitários quanto por 
TVs abertas de várias nações. Os progra-
mas “STOP a Destruição do Mundo” e “O 
Homem Universal” também são vistos 
mundialmente em canais da internet e 
assistidos (os novos e os antigos) no site 
www.stop.org.br.   

Tudo começou em 1998, quando os 
cientistas iniciaram no Canal Comunitá-

rio de São Paulo um programa terapêuti-
co, para ajudar o povo a ter uma melhor 
qualidade de vida. Teve início então, às 
suas expensas e com apoio cultural da Es-
cola de Línguas Millennium de S. Paulo, o 
programa O Homem Universal, destinado 
a permitir uma visão integral (não par-
cializada) da realidade, transmitindo as 
descobertas desta nova ciência da psico-
sócio-patologia e psico-sócio-terapia.

Devido ao alto nível, cedo outros 
canais brasileiros pediram cópias aos 
cientistas. Em pouco tempo, muitas ca-
pitais o transmitiam semanalmente, al-
gumas com reprises diárias, seguindo-
se cidades como São Carlos, Campinas, 

São Bernardo.
O programa seguinte, STOP a Destrui-

ção do Mundo, com meia hora de duração, 
foi idealizado por Cláudia B. S. Pacheco e, 
igualmente, logo expandiu-se para as ca-
pitais e grandes cidades brasileiras.

Logo, os dois programas passaram a 
ser solicitados do exterior (Estados Uni-
dos, Alemanha, Itália, Venezuela, Suécia...) 
e hoje, uma década após é transmitido 
mundialmente (vide mapa) na América 
do Norte, Central e do Sul, na Europa, Ásia 
e Oriente Médio.

 Além de seu caráter profundo 
e terapêutico, tais programas foram os 
únicos que fizeram uma cobertura muito 

ampla de eventos como o Fórum Social 
Mundial, no Brasil e na Índia, transmitin-
do mais de 40 entrevistas com participan-
tes como Chomsky, Mário Soares, Ziegler, 
e muitos outros. Foi o que mais transmitiu 
entrevistas com literatos durante a festa 
dos 100 anos da Academia Brasileira de 
Letras e deu ampla cobertura a movimen-
tos psico-sociais relevantes como as pas-
seatas contra a Guerra do Iraque.

Segundo os cientistas, o Canal 
Comunitário de São Paulo (hoje deno-
minado TV Aberta de S. Paulo) está de 
parabéns por permitir a veiculação de 
programas que auxiliam a humanidade. 
Veja os horários dos programas abaixo:

Medicina, Psicologia, Psicanálise, Teatro, 
Arquitetura, Artes Plásticas, Música, Pe-
dagogia, Letras etc. em diversas nações; 
dentre os brasileiros, diversos forma-
ram-se pela USP, FGV e outras. Mas, o 
principal, é que todos foram treinados no 
método da Psicanálise Integral e no Mé-
todo Psicolingüístico Terapêutico Triló-
gico, aplicado ao ensino de idiomas e na 
educação como um todo. Todos os pro-
fessores têm atuação como psico-sócio-
terapeutas, ministrando palestras, aulas, 
workshops e muitas outras atividades 
afins, acrescentando intensa prática ao 
conhecimento teórico profundo. 

O Brasil exportando ciência

Programas de TV iniciados por cientistas brasileiros na TV Aberta 
de São Paulo ganham o mundo e são transmitidos em 60 países

Por José Ortiz C. Neto, editor do STOP
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Nobel de Medicina premia de novo a inversão na ciência 

Curso de 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

Curso de 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 Roberto Giraldo, médico*O Prêmio Nobel de Medicina 
2008 foi para Harold Zur Hau-

sen da Alemanha “por descobrir que o 
Vírus do Papiloma  (Verruga) Humano 
(HPV) é a causa do câncer do colo ute-
rino” e para Françoise Barré-Sinoussi 
e Luc Montagnier “por descobrir o Ví-
rus da Imunodeficiência Humana”. Pre-
miação que não deveria surpreender a 
ninguém que compreenda a inversão 
da sociedade atual, onde tudo está de 
ponta-cabeça.

De qualquer modo, esta é uma no-
tícia que golpeia fortemente o estabele-
cimento científico dos Estados Unidos, 
pois Roberto Gallo, ex-diretor do Labo-
ratório de Virologia do Instituto Nacio-
nal do Câncer do Governo dos EUA, não 
foi incluído nesse prêmio. É como se a 
Academia de Ciências de Estocolmo, ao 
não incluir o pesquisador norte-ame-
ricano (que por anos figurou como o 
co-descobridor do “HIV”) reconheces-
se  finalmente que Gallo simplesmente 
roubou a informação ao grupo francês, 
como é de conhecimento público.

Aplausos transnacionais
Certamente o prêmio deste ano foi 

aplaudido com incontida alegria pelas 
companhias farmacêuticas transnacio-
nais. Graças a ele, elas disseminarão ainda 
mais a vacinação em massa entre as crian-
ças do sexo feminino e as mulheres jovens 
(e de todas as idades), com a muito tóxica 
e inútil “vacina contra o câncer do colo do 
útero”. Além disso, se prescreverão mui-
tos mais anti-retrovirais para destruir um 
vírus que não existe, o HIV, e que portanto 
ninguém descobriu. O Prêmio Nobel de 
Medicina deste ano servirá, ademais, para 
continuar o genocídio da AIDS, agora com 
o beneplácito da Academia de Ciências 
Sueca. Já são 25 milhões de mortes por 

AIDS (que ao contrário do que se pensa 
tem cura, se tratada adequadamente); até 
onde permitiremos que cheguem?

O Prêmio Nobel para Luc Montag-
nier e Françoise Barré Sinoussi não mo-
difica em nada nossas descobertas e pon-
tos de vista sobre a AIDS. Ao contrário, 
hoje mais que nunca, temos a obrigação 
de convidar as pessoas a estudar nossos 
argumentos científicos de que a AIDS é 
uma doença psico-sócio-somática, tóxica 
e nutricional e não viral nem contagiosa 
como tentam nos fazer acreditar. 

Para entender esse prêmio, pre-
cisamos estudar, ademais, as recentes 
entrevistas de vários dos integrantes do 
Comitê dos Prêmios Nobel de Medicina, 
os quais afirmaram ao jornal “El País” 
da Espanha, que uma das razões para 
outorgar este ano esse prêmio foi pre-
cisamente para tentar “derrotar a idéia 
que circula no mundo de que o HIV não é 
a causa da AIDS”. Isto demonstra nova-
mente que em  geral os Prêmios Nobel, 
nada têm a ver com verdades científi-
cas, são só arbitrariedades da política 
da sociedade contemporânea.

Devemos pois celebrar o Prêmio 
Nobel de Medicina de 2008 para Luc 
Montagnier e Françoise Barré Sinuos-
si, posto que este se une à larga lista de 
prêmios Nobel que ajudam a que as pes-
soas percebam a corrupção que rodeia 
a instituição dos Prêmios Nobel igual 
a muitas das demais instituições desta 
sociedade decadente.

Nossa presença “dissidente” na 
sociedade atual é vista desde já e será 
apreciada pelas futuras gerações, como 
uma luz que rodeia a obscuridade rei-
nante no estabelecimento científico do 
século XXI. O momento exige que con-
tinuemos trabalhando e lutando para 
defender os seres humanos e nosso pla-
neta dos descalabros dominantes.

7Medicina
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A Cura pela 
Medicina Integral 

Palestra Entrada Franca

18:30Augusta
Terça 25 de novembro
 Rua Augusta, 2676 Térreo

Moema
Segunda 1º de dezembro
Alameda Maracatins, 114

19:30

Granja Julieta 18:30
Terça 2 de dezembro
Rua Américo Brasiliense, 1777

Quinta 27 de novembro  
Av. Rebouças, 3819

19:30SITA

*Médico especialista em Saúde Psicossomática Integral. Durante 
os meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009, 
virá de Nova Iorque e atenderá em consultas na Sociedade 
Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo.
Os interessados em saúde e qualidade de vida poderão agendar 
as sessões de consultoria em saúde na SITA, com Regina Pacheco.

INFORMAÇÕES
Sociedade Internacional de Trilogia Analítica 
Av. Rebouças 3819 - 05401-450 - São Paulo – SP
Tel.: 011 3032 3616 www.trilogiaanalitica.com.br

3814-0130



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!   

O Ser Humano Só Tem a Felicidade
que Fornece aos Outros

O Homem Interior

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 do livro O Homem Interior, de Norberto Keppe

Coloquei neste livro o nome O Uni-
verso Interior para esclarecer que 

o ser humano é muito maior do que todo 
o cosmo, porque dentro da criação só ele 
é eterno – enquanto que o mundo ma-
terial e todas as suas galáxias, estrelas e 
planetas chegarão a um fim. De maneira 
que justamente o  mais importante foi 
menos cultuado, devido ao processo de 
inversão que realizamos, colocando o su-
pérfluo como se fosse o principal.

 Se o leitor conscientizar bem 

Redução do estresse, aumento da produtividades e desenvolvimento pessoal    

A idéia geral é que a humanidade 
está ligada a Deus, e de vez em quan-
do cai nas malhas do demo – e não que 
estamos dentro do reino demoníaco, e 
uma vez ou outra realizamos um traba-
lho bom – ocasionando admiração de 
todos que sempre esperam mais uma 
nova maldade nossa.

Parece-me que o maior problema 
do gênero humano, é o fato de não que-
rer ver as próprias mazelas que realiza, 
para poder continuar no mal.

Norberto R. Keppe

esta mensagem conseguirá abrir um 
campo enorme de conhecimentos, que 
nos foi impedido de alcançar até agora 
por causa de nossa patologia, (inveja, 
ira, teomania); porém, à medida em que 
ela for sendo percebida, poderemos no-
vamente retornar ao universo perdido 
da beleza, verdade e bondade – recupe-
rando na medida do possível o paraíso 
que abandonamos, e continua aí à dis-
posição dos que tiverem boa vontade.

O Maior Desejo 
Inconscientizado do 

Homem é Fazer da Vida 
Um Desastre

O Maior Bem do 
Ser Humano é a 

Conscientização do Mal

Ou o ser humano realiza o bem, ou 
ele viverá nesse seu mundo tenebroso, 
ou ele faz o bem, ou estará no mal – pois 
todo estancamento do bem é patológico. 
Neste caso, podemos afirmar que se não 
estivermos na ação (boa) estaremos na 
ruindade.

Só o indivíduo que realiza o bem, 
tem forças para ver o seu mal, porque 
assim ele sente mais segurança em no-
tar suas dificuldades.

O Problema Fundamental 
do Ser Humano é 

Com Deus

O problema fundamental do ser hu-
mano é com o seu Criador; não resol-
vendo esse, não resolve qualquer outro, 
mas se conseguir conscientizá-lo, com o 
tempo irá livrar-se de todos os outros.

– Fiquei muito assustado na última 
sessão de psicoterapia, quando notei 

que era inimigo de Deus.
– Como viu isso?
– Quando fiz associação de idéias, 

notando que estava rejeitando o pró-
prio Criador.

– Neste caso, o sr. percebe agora que 
a importância principal do processo de 
psicoterapia, é a da conscientização dos 
males?

– Vejo que a orientação religiosa que 
recebi foi sempre a de não dar atenção 
às atitudes negativas com o Criador, fa-
lou o cliente.

– De modo geral, a orientação que o 
homem recebe é no sentido de futura-
mente agir melhor – e não de verificar 
sua verdadeira realidade, que é a de ne-
gar o bem que possui.

Como o leitor poderá ver, a orienta-
ção social está invertida, impedindo que 
o ser humano trabalhe corretamente 
com suas reais adversidades – motivo 
pelo qual chegamos a um esgotamento 
total no desenvolvimento.

Os livros de Norberto Keppe 
estão na Editora Proton
www.editoraproton.com.br
(11)3032-3616

Intensivo 
de férias!


