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Os fenômenos psíquicos e espi-
rituais estudados pela parapsicologia 
(telepatia, pré-cognição, clarividência, 
psicocinésia, quebranto, possessões) 
são analisados neste livro de Keppe, 
com o nome de fenômenos sensoriais 
transcendentais. Segundo ele, “o nome 
extra-sensorial que os cientistas esco-
lheram é errado, pois tudo se passa nos 
sentidos, de maneira natural e normal”.

Leia artigo ao lado e na pág. 4

A visão pedagógica terapêutica 
de Norberto Keppe

Por Anna Karin Gjörnsdotter Lindquist, profa. sueca da Escola de Línguas Millennium

O Sonho Fornece a Percepção 
Pura da Realidade Humana

O neurofisiologista francês, Mi-
chel Jouvet, estudou os sonhos 
através do eletroencefalogra-

ma, notando que existem três fases: 1) 
estado de vigília, 2) um segundo de sono, 
3) e finalmente o de sonho, quando o 
corpo não demonstra qualquer ativida-
de muscular, fechando totalmente suas 
portas ao mundo exterior — mostrando 
que o sono é o guardião do sonho, e não 
o contrário como pensava Freud. 

Continua na página 4

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo, pedagogo e cientista social. Extrato do livro Metafísica Trilógica, vol 2 – Fenômenos Sensoriais Transcendentais

Mas o que acredito ser mais impor-
tante é sua descoberta que o sonho é for-
mado por um processo energético que 
toma posse do cérebro — o que a ciência 
tentou negar até hoje. Jouvet afirma ain-
da que o sonho faz parte de um sistema 
interno totalmente diferente do social 
(que procura o tempo todo criar robôs); 
por esse motivo pensa que o sonho des-
condiciona esse tipo de vida em socieda-
de, permitindo ao ser humano retornar 
à sua autenticidade (“Révélations Sur Le 
Sommeil et Les Rêves”, L’Express, 20 Fé-
vrier 1992, págs. 80 a 88).

A consciência funciona perfeitamente no sonho. (Esta pintura de Goya foi 
usada para a capa do livro O Universo dos Espíritos, de Norberto Keppe.)

SAÚDE

A Cura Pela
Consciência

Por Cláudia B. S. Pacheco,
psicanalista, escritora e 
cientista social Pág. 2

LINGUÍSTICA

Natureza e 
transcendência

Por Ortiz Neto,
editor do Stop Pág. 2

para a Terra, havendo uma enorme ale-
gria que inundou a todos; em seguida viu 
Lúcifer perseguindo-o intensamente, por 
causa de seu trabalho para formar o Rei-
no de Deus.

— Eu corria e clamava pelo auxílio 
dos anjos e santos; de repente parei e re-
solvi enfrentar Satã, suplicando a Deus 
que me ajudasse; imediatamente ele per-
deu a força e começou a se afastar.

Estou esclarecendo como a cons-
ciência funciona perfeitamente no so-
nho, desde que os fatos que apareceram 
diziam respeito à realidade transcen-
dental em que vivia o cliente.

S
ou da Suécia e cheguei ao Brasil 
sete anos atrás, com o intento de 
conhecer o trabalho de Norberto 
R. Keppe; hoje, sou professora na 

Escola de Línguas Millennium com trei-
namento em Psicanálise Integral. Durante 
as aulas, sigo o método pedagógico desen-
volvido por ele; faço também faculdade 
de Pedagogia via internet na Suécia, e foi 
aí que surgiu a idéia de fazer um trabalho 
de resumir a visão pedagógica keppeana.

De acordo com Christer Stensmo, 
docente em pedagogia em Uppsala, na 
Suécia, os seguintes pontos estão na base 

Continua na página 3

Fenômenos Sensoriais 
Transcendentais

De certa maneira estes dados con-
firmam a idéia de Jung quando via no 
processo onírico um meio de equilibrar 
a personalidade, algo como uma mensa-
gem que o indivíduo deveria saber para 
conseguir sanidade e desenvolvimento; 
esta é a causa por que o fenômeno oní-
rico é ligado não só ao que acontece no 
momento, como no passado e também 
no futuro — sendo este o meio de abrir 
caminho para a humanidade caminhar 
e crescer; seria como se algo de incrível 
progresso puxasse o ser humano para o 
mundo dos “sonhos”, não só em seu sen-
tido estreito como lato.

R.P. sonhou com a vinda de Cristo 

Caminho para o crescimento No sono, a censura diminui
Como Jouvet descobriu, o sonho é 

proveniente de um sistema interno do 
indivíduo, ou melhor, da consciência pura 
que não foi deformada pela influência 
social. Freud notou que à noite durante 
o sono a censura diminui (A Medicina da 
Alma, Norberto R. Keppe, pág. 79), motivo 
pelo qual a consciência capta melhor os 
fenômenos sensoriais; estou dizendo que 
a mente tem seu alcance aumentado, po-
dendo perceber (ver, ouvir, sentir e conhe-
cer) fatos que nem conseguiria imaginar 
durante seu tempo de vida diurna, que é 
sempre redutora em relação à essência.

A ontologia trata de questões sobre 
a natureza básica, o fundamento da rea-
lidade. Na ontologia você faz perguntas 
como: a realidade é aquilo que nós po-
demos observar ou é uma outra coisa 
daquilo que nós podemos perceber com 
os nossos sentidos?

Para Keppe, a realidade é tanto ima-
terial quanto material. Existe uma energia 
(denominada por Tesla de escalar) que for-
ma tudo o que existe: o mundo espiritual e 
o mundo material. 

de uma visão pedagógica: 1. a ontologia 
(estudo do ser); 2. a epistemologia (refle-
xão sobre o conhecimento); 3. a visão da 
ética; 4. a visão do ser humano; 5. a visão 
da sociedade; 6. e a visão da situação pe-
dagógica (STENSMO, Christer, Pedagogisk 
Filosofi, 1994, Studentlitteratur, Lund).

Não é uma tarefa fácil resumir a 
visão pedagógica de Norberto Keppe 
em um simples artigo, por isso, eu re-
comendo aos interessados que leiam as 
obras dele para conhecerem melhor a 
grandeza do trabalho.
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E m meu livro “A Cura pela 
Consciência” mostro como 
muitas doenças foram tra-

tadas com sucesso através do método 
keppeano da Psicanálise Integral. Neste 
artigo, destaquei dois tipos de enfermi-
dade: as alergias  e as úlceras.

SAÚDE 

A Cura Através da Conscientização
Por Cláudia B. S. Pacheco, psicanalista, escritora e cientista social. Extrato do livro “A Cura pela Consciência – Teomania e Estresse”

Inúmeros fenômenos estudados 
pela ciência moderna têm sido 
erroneamente denominados “ex-

tra-sensoriais”. Por exemplo, a telepatia 
(transmissão de pensamentos), psicoci-
nésia (movimento de objetos a distância), 
precognição (conhecimento antecipado 
de fatos futuros), clarividência (conhe-
cimento do mundo exterior sem empre-
gar os sentidos), premonição (sensação, 
pensamento, sonho, visão etc. do que 
está para ocorrer), bilocação (estar em 
dois lugares ao mesmo tempo), levitação 
(quando uma pessoa ou coisa é erguida 
do solo sem uma razão visível), fenôme-
nos espirituais (possessões, psicografia, 
visão, audição de espíritos humanos, an-
jos ou demônios, contato físico ou comu-
nicação com eles etc).

Esses fatos são ou desconsiderados 

pela ciência ou considerados 
como algo fora, ao lado da na-
tureza e do mundo dos sentidos 
(parapsicologia em geral). Aliás, 

como o próprio nome parapsicologia in-
dica: ( para = além de; psicologia = estudo 
da alma; portanto, algo além, e não dentro 
do campo de estudo da psique). 

Keppe corrige essa idéia em seu livro 
Metafísica Trilógica vol II, que tem o sig-
nificativo nome de “fenômenos sensoriais 
transcendentais”, indicando que se trata 
de ocorrências perfeitamente naturais 
e dentro do campo da sensibilidade. “Os 
fenômenos denominados pela parapsico-
logia de transcendentais – diz ele -  são 
perfeitamente explicados por meio da ciên-
cia física – mesmo que seu funcionamento 
se estenda ao campo da energia pura; de 
qualquer forma, é lá que habitam os cha-
mados seres espirituais. Coloquei neste 
livro o título principal de Fenômenos Sen-
soriais “Transcendentais” com a tentativa 
de eliminar seu aspecto supersticioso, bem 

como conscientizar que este campo perten-
ce à ciência experimental, desde que a físi-
ca moderna já possui um cabedal suficien-
te de explicação sobre tais manifestações; 
afinal de contas, formamos uma perfeita 
harmonia entre mente e matéria, sendo se-
res destinados a preencher esse hiato entre 
o mundo imaterial e o físico; se não fosse 
assim, não seríamos necessários, bastando 
a existência mineral, vegetal, animal e an-
jos dentro do universo.”  

No livro anterior Metafísica Trilógica 
vol I – A Libertação do Ser – Keppe desin-
verte conceitos da metafísica aristotélica, 
palavra que também ganhou a conotação 
de algo fora dos sentidos, ou seja,  “estudo 
ou ciência daquilo que transcende (ultra-
passa) o físico ou natural”. Com este sen-
tido, passou a designar qualquer sistema 
filosófico voltado para uma compreensão 
do ser (ontológica), de Deus (teológica) 
ou suprassensível da realidade.

Percebe-se de imediato que a me-
tafísica, sendo um estudo do ser, e sendo 
o ser a essência de tudo o que existe e é 
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Alergias
As alergias são doenças reconhe-

cidamente psicossomáticas. Mas, como 
tratam delas muitos médicos? Com cal-
mantes — o que não cura o mal, buscan-
do somente o alívio dos sintomas e crian-
do uma série de efeitos colaterais.

Existe uma variedade enorme de 
manifestações alérgicas:desde bronqui-
tes asmáticas a rinites, colites, urticárias, 
eczemas etc.

Uma paciente de Norberto Keppe, 
portadora de rinite alérgica, havia se 
tratado por vários meios: com vacinas, 
calmantes, eliminando todos os móveis, 
cortinas e tapetes de seu quarto, evitan-
do todo e qualquer contato com poeira 
(o que é impossível, naturalmente). Nun-
ca obtivera melhora, pelo contrário, com 
as vacinas chegou a espirrar tanto (50 a 
60 vezes seguidas, com intervalos de 10 
a 15 minutos entre cada acesso), que fi-
cou prostrada na cama sem forças.

Dr. Keppe analisou-a da seguinte 
forma:

— A que a senhora associa a sua 
rinite?

— À rejeição, respondeu.
— E o pó?
— À impureza.

— A senhora está dizendo, através 
disso, que rejeita toda a consciência de 
suas impurezas. Faz uma idéia de muita 
santidade e perfeição sobre si mesma — o 
que tem pavor de perder.

A partir daí a paciente desencadeou 
um processo de conscientização do quan-
to valorizava sua máscara e hipocrisia, o 
que permitiu que se curasse totalmente 
da doença.

Pude notar em meus pacientes uma 
grande relação entre o medo e as úlceras 
gastrointestinais. Na realidade isto é de 
fácil compreensão. O indivíduo muito 
perfeccionista está constantemente com 
muito medo de perceber sua patologia, 
seus erros, e de ter de admitir que não é 
um deus. Em situações de pânico, como 
nos bombardeios da Segunda Grande 
Guerra, era freqüente soldados adquiri-
rem uma úlcera em poucas horas.

Parece incrível, mas existem indi-
víduos tão teomânicos que, diante de 
situações em que são colocados à prova, 
ficam tão apavorados que chegam a ter 
suores frios, taquicardia, desmaios. Se 
esse estado de medo e tensão se prolon-
ga muito (e não raro ele é constante), a 
pessoa pode contrair moléstias graves, 
como úlceras gastrintestinais, diarréias, 
pressão excessivamente baixa, inconti-
nência e muitas outras mais sérias.

Tive oportunidade de atender certa 
vez a um senhor de54 anos, casado, pai 
de três filhos, que, poucas horas após ter 
assistido a um filme no cinema, precisou 

ser internado com forte hemorragia cau-
sada por uma úlcera gástrica. Contou-me 
que, durante o filme, passou por verda-
deiros pavores, pois se identificou com 
o personagem principal, que havia sido 
perseguido pela polícia e preso, num cli-
ma de muita violência.

A úlcera também pode ser relaciona-
da à raiva. A cliente M. V. iniciou a forma-
ção de uma úlcera quando foi transferida 
de uma seção do seu trabalho para outra, 
onde havia uma colega que freqüente-
mente apontava seus defeitos: “Ela fazia 
questão de dizer tudo o que eu fazia de 
errado bem alto, diante de todos, e pare-
cia que tinha prazer em me espezinhar”.

Úlceras

palpável, qualquer estudo dele torna-se, 
necessariamente, algo natural e dentro do 
campo dos sentidos, sejam os físicos ou os 
psicológicos, como Keppe acentua em seu 
livro, capa desta edição.

Cada vez que terminava uma sessão 
de análise individual, este cliente estava 
coberto de suor, pois a censura que fa-
zia à consciência de seus problemas era 
muito mais violenta do que qualquer 
repressão policial. Aliás, no início cos-
tumava associar-me a um padre, e meu 
consultório a um confessionário, reve-
lando a idéia de censura que reveste as 
instituições religiosas.

A conscientização dessa forte cen-
sura permitiu que o senhor S. P. curasse 
sua úlcera em poucas semanas, e, por 
outro lado, que seu interior florescesse, 
adquirindo um grande amor pela vida e 
rejuvenescimento.

Iniciada a análise, começou a se 
conscientizar dos seus problemas. Muito 
megalômana, sempre se vira como uma 
“deusa”, que deveria ser servida e ado-
rada por todos — como então aceitar o 
trabalho, sendo que a realização consiste 
em servir ao próximo? Seu grande anseio 
era conseguir um noivo rico e bonito para 
poder se casar, abandonar o trabalho e 
realizar todos os seus caprichos.

Seu namorado estava muito dis-
tante desse ideal — um simples assala-
riado, de aparência comum, não parecia 
ter ambição de evoluir quer no sentido 
profissional, quer cultural, quer social. 
Por esse motivo, tinha violentas crises de 
ódio contra ele.

À medida em que foi interiorizan-
do seu namorado, isto é, percebendo 
que ela era muito preguiçosa, que nada 
fazia pelo seu progresso, então foi se 
acalmando pouco a pouco e sua úlcera 
cicatrizou-se.

Interiorização
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Keppe Motor -a energia da vida- será apresentado 
em feira ecológica alemã em  São Paulo

O Keppe Motor, aparelho que eco-
nomiza mais de 90 % do consu-
mo de energia elétrica, devido 

a captar a energia natural do universo 
(denominada escalar pelo físico Nikola 
Tesla) será apresentado na Ecogerma,  
feira e congresso para o desenvolvimen-
to sustentável,  organizada pelo governo 
alemão, através da Câmara de Comércio 
e Insdútria Brasil-Alemanha. O motor, 
que   já demonstrou ser um energizador 
de ambientes, pois purifica e reequilibra 
a energética ambiental, foi desenvolvido 
por cientistas  da Associação STOP a Des-
truição do Mundo, com base no livro ‘’A 

CURSOS:Preserve seus dentes naturais

Orientação Psicossomática
www.odontotrilogica.odo.br

Leia este artigo na íntegra no 
site do jornal STOP

www.stop-jornal.com.br 
 (clique no link Educação)

Modelagem, 
Corte e Costura
Estilista portuguesa 
Maria de Lourdes Alcaide

Aquarela
Professora Päivi Tiura 
Artista plástica finlandesa

Pintura 
Avançada
Desenvolva seus talentos 
com Catinari

MATRÍCULAS:  Tel.: (11) 3063-3730     Email: augusta@millennium-linguas.com.br 
Informações: Rua Augusta, 2676, Jardins,térreo  - Escola de Línguas Millennium 
(quase esquina com a Oscar Freire) 

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

Nova Física da Metafísica Desinvertida’’, 
de Norberto Keppe, que orientou passo-
a-passo a construção do aparelho. 

A Ecogerma é uma feira ecológica, 
ao mesmo tempo voltada para os setores 
científico e de negócios, reunindo empre-
sários e pesquisadores de todo o mundo; 
prevê-se a visita de aproximadamente 
20 mil pessoas por dia ao evento. Tendo 
como princípio a “inovação como cha-
ve para o desenvolvimento sustentável”, 
a feira e o congresso Ecogerma visam a 
apresentação de novidades que funcio-
nem nas áreas de pesquisa, tecnologia 
ambiental, infraestrutura, indústria, 
bens de consumo e energia.

Técnicos darão informações sobre o Keppe Motor 
no estande da STOP

As pessoas interessadas em conhecer 
melhor o aparelho, poderão vê-lo de 
12  a 15 de março no estande da STOP, 
Pavilhão A, nº 14F, na feira Ecogerma, 
organizada pelo governo alemão no 
Hotel Transamérica (av. Nações Uni-
das, 18.591, Santo Amaro).

Leia mais sobre o motor e o evento 
no site www.stop.org.br

e www.keppemotor.com/pt

A visão pedagógica terapêutica 
de Norberto Keppe

Por Anna Karin Gjörnsdotter Lindquist, profa. sueca da Escola de Línguas Millennium

A essência do ser 
humano é a ação pura

Outra constatação de Keppe, com 
base em sua Nova Física, é que tudo que 
existe está em ação (vibração). A potên-
cia é apenas a deformação (estagnação) 
da ação. O estado natural do ser humano 
é o da ação, a chamada ação pura, o que 
significa uma ação boa, seja no trabalho, 
no pensamento e na intenção. Se a pes-
soa não está nesse tipo de ação, está se 
impedindo de ser, bloqueando ou des-
truindo as qualidade que tem.

O mal-estar é a rejeição 
ao bem

A realidade, portanto, é muito maior 
do que aquilo que nós podemos captar 
com os nossos sentidos. No entanto, temos 
consciência dela e poderíamos abarcá-la 
com uma amplitude inimaginável, se não 
nos opuséssemos continuamente ao co-
nhecimento, como o fazemos.

A influência das emoções na 
formação de cáries dentais

As emoções negativas podem causar 
cáries e outras doenças bucais?
Sem dúvida. E este assunto desen-

volvemos amplamente em nossos livros 
Odontologia do 3º Milênio (Trilógica)(vo-
lumes I e II), nos quais relatamos mais de 
80 casos clínicos que comprovam a rela-
ção existente entre as emoções negativas 
(raiva, medo e inveja) e as doenças bucais. 
A título de exemplo, citamos um desses 
casos clínicos (alo lado):

Os irmãos gêmeos A.S. e G.S. eram 
nossos clientes em Portugal (Lisboa). Ape-
sar de terem os mesmos hábitos de ali-
mentação e higiene bucal, A.S. não possuía 
cárie em nenhum dente, enquanto que G.S. 
apresentava cárie em praticamente todos 
os dentes. Dava para notar a diferença 
entre estes dois irmãos: A.S. era calmo, en-
quanto G.S. muito tenso, nervoso, agitado. 
Explicamos a G.S. que a tensão emocional 
diminui nossa produção de saliva, o que 
propicia a formação de cáries; por isso 
ele tinha tantos dentes cariados. Com este 
conhecimento, G.S. começou a controlar 
seu nervosismo diante dos problemas, o 
que melhorou sua salivação, diminuindo 
a formação de novas cáries.

Por Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho, cirurgiãs-dentistas  formadas pela USP e treinadas em Psicanálise 
Integral, com mais de 25 anos de experiência clínica internacional (Brasil, EUA e Europa).

Apresentação do Teacher Band da Millennium segue a idéia de que a arte é fundamental no ensino

Segundo Keppe, o mal, o erro, a pa-
tologia é apenas uma privação do bem, do 
certo, do saudável. O mal não existe por si, 
sendo apenas a negação, omissão ou de-
turpação do bem. Se uma pessoa está do-
ente, isto é sinal que ela tem na base uma 
saúde perfeita, que está rejeitando; se ela 
é ignorante, é apenas porque está negan-
do a inteligência que tem em seu interior; 
se ela se torna feia e ignorante é principal-
mente porque não quer dar glória a Deus 
e manifestar toda a beleza e inteligência 
que o Criador lhe deu.

Estes princípios da metafísica são 
fundamentais para o entendimento de 
todos os campos do conhecimento e se 
mostram muito práticos e eficientes no 
ensino que praticamos no dia-a-dia na Es-
cola Millennium.

Para Keppe, a essência se identifica 
com a existência. Se uma delas é defor-
mada, a outra também será. Por exem-
plo, se a pessoa nega, omite ou distorce 
suas idéias e sentimentos genuínos, colo-
cando ódio, inveja e arrogância no lugar 
do amor e da razão, terá uma existência 
problemática; de outro lado, se ela come-
ça a existir de um modo antinatural, tam-
bém deforma sua psique (e até os seus 
genes); de maneira que, conscientizando 
ecorrigindo a conduta, corrigirá também 
o aspecto interior, e vice-versa.

A epistemologia estuda a origem e 
a validade do conhecimento. O que você 
pode conhecer? Quando você conhece? 
E como você obtém o conhecimento? As-
suntos tratados por Keppe em seu livro O 
Homem Universal. A Odontologia Psicossomática Triló-

gica, que desenvolvemos em vários países 
desde 1982 (há mais de 25 anos, portan-
to) é baseada nas descobertas do cientista 
Norberto Keppe, assim como no livro “A 
Cura pela Consciência” da cientista Clau-
dia B. S. Pacheco, a qual foi, aliás, a super-
visora científica de nossas obras. 

Caso clínico
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86% dos alunos afirmaram ter-se curado de doenças
75% constataram melhora nos relacionamentos
Todos eles aprenderam mais rápido o idioma
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O Homem Universal:

Assista os programas e veja grade
completa de horários no Brasil e no

exterior.

RÁDIO / TV / INTERNET
dirigidos por Norberto Keppe 

e Cláudia Pacheco
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Terças às 16h
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A  existência social que vigora 
atualmente não é somente di-

ferente da essência, mas se opõe como se 
fosse uma força brecando-a, impedindo o 
ser humano de se desenvolver, daí o moti-
vo da revolta dos jovens na década de 60 
contra qualquer instituição, contra toda a 
proibição (É Proibido Proibir); a consciên-
cia que advém diretamente da essência só 
funciona corretamente livre de qualquer 
peia — de certa forma isso é realizado nas 
artes, dai o combate que os filhos da es-
curidão empreendem contra ela. Durante 
o sonho a consciência aflora quase total-
mente revelando-nos fatos difíceis de se-

rem reconhecidos à 
primeira vista; mas 
ao acordar o indiví-
duo esquece ou não 
consegue entender 
seu significado.

— Apareceu 
em meu sonho um 
local muito artís-
tico onde pessoal-
mente nunca estive: 
parecia uma casa 
enfeitada com está-
tuas, como se fosse 
museu ou moradia 
antiga; tenho a cer-
teza que jamais vi 
tal cena anterior-

mente, mesmo em filme.
— O senhor pode ter colhido essa visão 

até mesmo da mente de outra pessoa, já que 
o pensamento emite ondas que são captá-
veis diretamente pelos neurônios — para 
não falar que os seres espirituais também 
têm essa possibilidade.

A mesma energia (escalar) de 10 mi-
lhões de anos de idade é a que usamos hoje, 
assim como a que existe à distância de 100 
milhões de anos luz é exatamente a mes-
ma que age onde estamos. Este fato mostra 
nosso relacionamento com todos os tempos 
e lugares; a questão é conseguir captar ou 
não tal energia. No sonho estamos em maior 

contato com a energia escalar, mo-
tivo pelo qual podemos nos colocar 
em qualquer época da vida ou lugar, 
como se estivéssemos vivendo aquilo 
durante o período onírico — não po-
demos nos esquecer que muitas pre-
visões aparecem nesse momento.

O principal fenômeno humano é 
o energético, e não o conhecimento 
como tem sido considerado há sé-
culos; estou mostrando que a mente 
apanha tudo através das ondas, nem 
sempre sabendo interpretar o que 
significa, tal a distância que se colo-
cou em relação à realidade, devido às 
interpretações falsas e aos sentimen-
tos negativos (inveja, arrogância e 
manias). Não é o cérebro que elabora 
o que existe, constituindo apenas em 
seu transmissor, podendo ser impedi-
do disso por causa de nossas falhas; 
toda a metodologia e hipóteses que 
aventei foram tentativas para corrigir 
tal situação aceitando a consciência 
dos erros — e o sonho provavelmente 
é o principal meio do homem para re-
tornar ao real.

(cont. da p. 1)

Portuguese for Foreigners

O Sonho Fornece A Percepção Pura 
Da Realidade Humana

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo, pedagogo e cientista social. Extrato do livro Metafísica Trilógica, vol 2 – Fenômenos Sensoriais Transcendentais.

O sono é o protetor do sonho e não o contrário


