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 O MunDO PerDiDO: Do Apogeu Para a ruína, O 
Planeta Que Deixou de existir (Psicopatologia)

Continua na página 4

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo e cientista social, 
extrato do livro Terra, O Planeta Ilusório

“Este livro constitui uma súmula da 
orientação científica, filosófica e revelatória 
sobre a civilização humana de nosso planeta 
Terra. Por esse motivo, ele é formado por três 
partes distintas: a) o universo paradisíaco 
que perdemos, motivo pelo qual decaímos nos 
males (psicopatologia); b) a segunda parte 
aborda o tipo de existência atual, totalmen-
te fora da realidade (sociopatologia); c) e a 
terceira, a possibilidade de reaver esse mun-
do maravilhoso perdido, através do retorno a 
esse passado que um dia abandonamos”. 

Norberto Keppe
Leia extrato do livro ao lado

Curso inédito
nova Física e
Keppe Motor
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ensino-Terapia nas 
empresas: A força do 

Método Psicolinguístico 
de n. Keppe aplicada 

à produtividade
Por Jason E. Coombs, professor canadense da 
Escola de Línguas Millennium

G
ostaria de falar, neste ar-
tigo, de algo que ainda 
não vi tratado em outras 

publicações: os resultados da 
aplicação do Método Psicolin-
guístico Terapêutico, pelos pro-
fessores da Millennium, dentro 
das grandes, médias e peque-
nas empresas de S. Paulo.

Para entender o benefícios 
obtidos, é necessário saber as 
competências profissionais con-
sideradas essenciais no mundo 
corporativo de hoje, que são: Co-
municação; liderança; relaciona-
mento interpessoal; independên-
cia; e inteligência emocional. O 
problema é: como desenvolver 
essas qualidades, e de que modo 
aprimorá-las?

A civilização humana vem 
em contínua queda, desde 
que abandonou sua con-

dição original, no assim denominado 
paraíso terrestre; seja por que motivo 
for, o ser humano resolveu deixar todos 
os seus conhecimentos fundamentais, 
e iniciar um tipo de existência diferen-
te, podendo-se dizer sui generis - e que 

não poderia dar certo, 
evidentemente. De outro 
lado, não podemos igno-
rar a enorme dificulda-
de que temos agora de 
chegar ao que é correto, 
devido ao desligamento 
com o real.

Não estávamos 
antes do nascimento 
no cortejo dos deuses, 
como falou Platão em 
seu livro Ménon, mas 
viemos das mãos divi-
nas que nos formaram, 
para viver como deve-
ria ser a existência - e 
infelizmente por causa 
da inveja e arrogância, 
abandonamos tal situ-
ação (como se pudesse 
haver outra), e estamos 
agora em um planeta 
que deixou de existir, ou 
melhor, em um mundo 
que desapareceu.

O encaminhar no tempo levou o ser hu-
mano para sua ruína, desde que ele (o tem-
po) significa o estancamento ao eterno; se o 
ato foi impedido de se manifestar, a humani-
dade foi caindo na imobilidade, até chegar a 
um ponto final de exaustão. Aliás, essa con-
tingência da escolha do tempo comprova a 
existência do eterno. De outro lado, assim 
como antes estávamos no perene, um dia 
conseguiremos retornar a ele, caso renun-
ciemos ao temporário.

Ao ler este livro, muitos se pergunta-
rão: - Se nascemos dentro do tempo e do 
espaço, não temos outra saída, senão ser-
mos limitados e doentes. Isto é um fato, 
no entanto temos possibilidades ainda 
de anular o tanto quanto possível esses 
elementos redutores, para ampliar nossa 
percepção e a própria vida. 

“A contingência do tempo 
e espaço comprova a 

existência da eternidade,  
pois não pode existir 

o provisório senão 
dentro do perpétuo”

Continua na página 3

Conscientização
A Volta ao Paraíso Terrestre 

pelaConscientização da inveja

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

Duração de 4 sábados, 
16 horas no totalPág. 2

A ansiedade é oriunda do conflito entre a existência temporal e a eterna
“Noto que o trabalho psicológico 
de Keppe é o elo perdido em todo 

treinamento educacional na América 
do Norte. É para realmente progredir 
no meu trabalho e ensinar as pessoas 
a serem bem sucedidas no século XXI 

que eu estudo com os professores 
da Millennium” 

Em pesquisa recente  realizada em nossa 
escola de idiomas em março de 2008,  82% dos 
estudantes revelaram que tiveram redução do 
estresse e melhoria da vida emocional; 75% me-
lhoraram seus relacionamentos com colegas, su-
bordinados, chefes, amigos e familiares; 86% re-
lataram melhoria na saúde e 71% tiveram maior 
desenvolvimento profissional. 

(Denis Hilton, Consultor Internacional 
de Negócios, Vancouver,  Canadá)

inversão (Cegueira)
Vida Sensorial

Dominando
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Sexo,

Prazer,
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estética, Vida Psíquica
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O gráfico acima mostra o processo de inversão 
que realizamos ao substituir o eterno pelo 

temporário, ou melhor, a vida psíquica (amor, 
razão e estética) pelos sentidos - motivo pelo qual 

estamos agora “vivendo” na irrealidade.
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No campo psicanalítico, Freud ob-
servou nos pacientes psicóticos 
(doentes mentais muito graves) 

um forte componente de inveja. Entre-
tanto, como já estava em idade avança-
da, não se aprofundou nessa descoberta. 
Além disso, viu esse magno problema 
do gênero humano como algo ligado à 
sexualidade – e não como realmente é, 
um distúrbio inteiramente psicológico e 
espiritual (psicossomático).

Ao longo da história da civilização, 
a referência ao problema da inveja é 
constante, embora somente na atuali-
dade, com o concurso da ciência (triló-
gica), tenha sido possível captar todo o 
seu significado e iniciar uma terapêuti-
ca eficiente deste mal.

A teologia judaico-cristã, por exem-
plo, relata que Lúcifer foi um arcanjo de 
luz que caiu de seu estado glorioso pois 
quis estar acima de Deus e não ser seu 
dependente e a Ele dar glória. Lúcifer foi 

Psicanálise Integral

A Conscientização da Inveja e da 
Inversão e a “Volta ao Paraíso Terrestre”
Por Cláudia B.S. Pacheco, psicanalista, escritora e cientista social, extrato de seu livro “História Secreta 
do Brasil – o Millennium e o Homem Universal (Parte III, sobre o trabalho de Norberto Keppe)

O Keppe Motor, invento totalmen-
te inovador desenvolvido em S. 
Paulo por cientistas da STOP, com 

base no trabalho da Nova Física Desinver-
tida, de N. Keppe, causou sensação entre 
engenheiros, professores e estudantes na 
ECOGERMA, feira de tecnologia sustentá-
vel realizada pelo governo alemão na ca-
pital paulista.

O motor, que  reduz em até 90% o 
consumo de energia elétrica, pois capta, 
ao funcionar, a energia presente no espaço, 
foi lançado na feira de 12 a 15 de março, no 
estande da Associação STOP,  um dos mais 
visitados pelas pessoas que foram à ECO-
GERMA, calculadas em 32 mil ao todo. 

No estande foi colocado um ventilador 
convencional, ligado à rede elétrica, que 
consumia 43 watts para produzir o movi-
mento mecânico. Outros dois, exatamente 
iguais, mas funcionando com o Keppe Mo-

Proton Editora (11) 3032-3616
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Keppe Motor causa sensação na ecogerma 
José Ortiz C. neto, editor 

do STOP, jornalista, escritor 
e professor de português 

(redação) da escola de 
Línguas Millennium

Energia pulsante 

o primeiro ser a ter inveja e, junto com os 
demais anjos rebeldes, destruiu o bem, a 
beleza e a verdade de seu ser e de sua vida, 
tendo como conseqüência os mais horro-
rosos sofrimentos, passando a amargar as 
chamadas trevas abissais do inferno.

Diz ainda o Gênesis que Adão e Eva, 
por sua vez, tentados pela “serpente” (a re-
presentação do Mal) quiseram “ser como 
deuses”, ou ainda, “mais que o próprio 
Deus” e, devido a sua inveja, perderam o 
Paraíso. No mesmo livro sagrado, Caim, 
pela inveja, matou a Abel, seu irmão bondo-
so, ilustrando mais um vez o pior pecado, 
que leva às maiores destruições e a todos 
os demais pecados como conseqüência.

Shakespeare tratou desse 
tema trágico de forma 
magistral, e Milton, em 

seu livro Lost Paradise (O 
Paraíso Perdido), descreve 
de forma artística o maior 
drama da alma humana.

Na ciência, Melanie Klein, seguido-
ra de Freud, desenvolveu essa idéia, am-
pliando o tratamento da inveja a todos 
os pacientes – psicóticos ou neuróticos; 
em seu trabalho, mostra que a incapa-
cidade de amar é fruto da ingratidão do 
invejoso – processo este iniciado na já 

É também a inveja que 
leva a estrutura social 
ao adoecimento, como 

se fosse o chamado 
“Pecado Original”.

Como inveja Keppe vê a atitude de 
recusa ao bem, ao belo, ao verdadeiro – 
um desejo mal intencionado de destruir 
aquilo que vemos como a causa de nos-
so mal-estar: o valor que percebemos 
nos outros, em nós mesmos e em todo 
o universo.

 Energeticamente o invejoso reage 
de maneira invertida, sentindo-se mal 
com o bem, o belo e o real, e retirando 
prazer com o mal, o feio e o falso, a cor-
rupção do seu ser e dos outros.

Assim nasceu a inconsciência (alie-
nação), que é sinônimo de inveja. Pode-
se dizer: o inconsciente é a inveja.

na infância, do bebê para com sua mãe.
Hodiernamente, Keppe, em sua pes-

quisa psicanalítica, constata e aprofunda 
a conclusão dos psicanalistas e autores 
anteriores – concluindo ser a inveja (que 
chamamos de inveja universal) o fator 
básico que leva o ser humano à inversão 
psíquica e a todos os problemas – ou seja, 
a todo o tipo de neurose, psicose, doenças 
físicas, vícios, atitudes desequilibradas e 
sofrimento para si e para os outros.

tor, consumiam apenas 8 a 10 watts, 
portanto quatro vezes menos. 

Os inventores da STOP Cesar 
Soós, Roberto e Alexandre Frascari, 
que desenvolveram o motor, deram 

palestras três vezes por dia a um grande 
número de visitantes.

 A feira ocorreu no Transamérica 
Expo Center, em Santo Amaro, S. Paulo. 

 Com base em uma nova tecnologia 
de energia pulsante, a partir dos princípios 
desinvertidos da Nova Física keppeana, a 
versão 3.0 do Keppe Motor tem potência 
mecânica igual à dos motores elétricos con-
vencionais até 200W, com uma redução no 
consumo de energia entre 70% e 90% em 
comparação aos motores tradicionais. 

Consequentemente, possibilita uma 
redução do impacto ambiental trazido pela 
geração das fontes de energia convencio-
nais, diminuição da poluição e a viabili-
zação de fontes de energias renováveis. 
Também chamado de Motor de Energia 

Essencial, o Keppe Motor capta a energia 
escalar presente no espaço, com base em 
uma nova tecnologia de energia pulsante, a 
partir de princípios desinvertidos da nova 
física keppeana.

Entrevistas 
Mauro Agostinho Sponsaro, prof. 

de Biologia, secretário do Meio Ambiente 
de Santos: “Entendo que  este invento seria  
uma tecnologia ambientalmente correta. 
Praticamente de consumo e preço zero e 
que não gera efeitos ambientais. Se formos 
pensar em hidrelétricas e queima de com-
bustíveis, esta é uma tecnologia que deve 
ser desenvolvida prá já”.

 Newton Burzmeister, engenhei-
ro e terapeuta: “Venho acompanhando o de-
senvolvimento do Keppe Motor desde maio, 
já comprei inclusive um kit e estou montan-
do o material para divulgar isso, porque 
acho que é uma revolução. É uma forma da 
população mundial utilizar uma energia re-
novável, ou seja, a energia que a gente tem 
no ambiente, jê com isso economizar os re-
cursos naturais que nós temos”. 

Assista o vídeo da conferência e 
veja algumas fotos da 

Ecogerma 2009:
www.keppemotor.com/kmclub

Digo mais: se a humanidade cons-
cientizar dez por cento da inveja que a  
domina, experimentará um progresso 
nunca visto – evoluindo em cinco anos o 
que não conseguiu progredir em 500. 

Acreditem ou não os senhores, este 
é o único motivo pelo qual o mundo dei-
xou de ser o Paraíso Dourado: a terrível, 
em grande parte inconsciente, inveja. 

De outro lado, a conscientização 
deste problema pode nos levar, na medi-
da do possível, àquela vivência feliz que 
abandonamos um dia, à volta ao Paraíso 
Perdido – que está dentro de nós mes-
mos e entre nós, seres humanos. Este é 
o trabalho da Trilogia Analítica – a obra 
de Norberto Keppe.

Este livro mostra que o móvel da história foi a 
busca da felicidade e os ideais milenaristas, e faz 
um resumo precioso das principais descobertas 

de Norberto Keppe (veja capítulo a seguir)

O inventor Cesar Soós mostra modelo do Keppe 
Motor na Ecogerma

Desse modo, 
homens e mulheres, 

continuamos hoje 
neste nosso planeta 
rejeitando o Paraíso 
em que poderíamos 

estar vivendo, se 
quiséssemos – posto 
que fomos nós que o 

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

Começa dia 4 de abril o curso de 
nova Física Aplicada para iniciantes

Os princípios do já mundialmen-
te famoso Keppe Motor poderão ser 
melhor entendidos neste novo curso, 
preparado pelo Instituto Educacional 
Keppe e Pacheco. Dirigido às pessoas 
interessadas em conhecer os princípios 
e as bases científicas da Nova Física De-
sinvertida, este curso é muito indicado 
a professores, dada a importância vital 
de transmitir esses conceitos de energia 
limpa dentro das escolas.

Este curso transmitirá as descober-
tas pioneiras no campo da energética e 
da Nova Física da Metafísica Desinverti-
da, de Norberto Keppe, que possibilita-

Os profissionais da educação 
podem agora contar com 
um curso fundamental para  

ajudá-los a  enfrentar tanto os proble-
mas emocionais  surgidos em sala de 
aula quanto os  conflitos manifestos na 
comunidade escolar em geral. Criado pelo 
Instituto Keppe e Pacheco para atender 
os professores e os profissionais de ensi-
no, ele se se baseia em mais de 25 anos 
de experiências educacionais em todos 
os níveis, com o uso do Método Psicolin-
güístico Terapêutico de  Norberto Keppe, 
cientista que atua há mais de 50 anos na 
conscientização do ser humano e da orga-
nização social, sendo o criador da ciência 
da Psico-Sócio-Patologia e da Psicanálise 
Integral, ou Trilogia Analítica. 

Os inventores da Associação STOP Cesar Soós, Roberto e Alexandre 
Frascari, que desenvolveram o Keppe Motor orientados por Norberto 

Keppe, serão professores titulares do novo curso, de 16 horas de duração.
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Informações: 3032-4105
www.keppemotor.com

Informações: 3032-4105
www.keppepacheco.com

PSiCO-SÓCiO- PATOLOGiA PArA PrOFeSSOreS
Como lidar com as emoções no ambiente escolar

ensino-Terapia nas empresas: A força 
do Método Psicolinguístico de n. Keppe 
aplicada à produtividade (cont. da p. 1)
Por Jason E. Coombs, professor canadense da Escola de Línguas Millennium

Em termos de empresa, os benefícios 
relatados pelos alunos  significam: maior 
harmonia no ambiente de trabalho; maior 
produtividade; redução do absenteísmo (fal-
tas ao emprego por doenças) e, consequente-
mente, aumento da lucratividade.

Tudo isso graças à incrível praticidade 
e eficiência do Método Psicolingüístico que 
usamos em nossas aulas.

“Desenvolvi-me no trabalho no 
que diz respeito a relacionamentos, 

responsabilidade e tolerância”

(Fábio das Chagas Magnanelli, empresário)

Na verdade, a Millennium há mais de 
10 anos atua com workshops ou ensino de  
idiomas nas empresas através do método 
terapêutico, obtendo excelentes resultados 
com os profissionais que assistem às aulas, o 
que beneficia a empresa como um todo. Isso 
porque lida com o centro dos problemas e so-
luções: a mente humana.

“Diria que as experiências no curso 
não têm preço. Depois de estudar na 

Millennium sinto-me mais segura para 
falar com meus diretores e mesmo 

com amigos, e minha comunicação 
se tornou bem mais clara. Recebi 

benefícios incomensuráveis 
estudando na Millennium.”

“De maneira geral, melhorei a 
convivência com as pessoas, seja no 
trabalho, na faculdade ou em casa”

(Felipe Cecílio, jornalista)

(Regina Silveira, secretária executiva)

Um estudo recente mostra que 10 por  
cento de aumento em gastos para o desenvol-
vimento de pessoal leva a 8,5% de aumento 
da produtividade; já um incremento similar 
em despesas de capital leva somente a 3,8% 
de aumento na produção.

 Assim, estudar na Millennium ou 
levar os professores à empresa é investir no 
melhor investimento, na maior riqueza de 
qualquer organização empresarial; as pesso-
as tanto aprendem línguas quanto melhoram 
suas habilidades em comunicação e crescem 
em todas as áreas de sua vida, sendo a princi-
pal delas o trabalho.

Que impacto têm os problemas psicoló-
gicos nos custos dos negócios?

O absenteísmo (faltas ao trabalho) por 
estresse triplicou no mundo inteiro de 1996 a 
2000. A tensão emocional crescente é respon-
sável por mais da metade dos 550.000.000 de 
dias de trabalho perdidos por ano. 60% das 

faltas dos empregados ao trabalho devem-se 
a problemas psicológicos.

Isso tudo mostra que só um método 
que lide acertadamente com esses problemas 
para solucioná-los na medida do possível 
pode obter os resultados desejados!

ram construir o Keppe Motor, as quais 
corrigem (desinvertem) conceitos da físi-
ca tradicional, como a idéia que a ener-
gia vem da matéria, e não o contrário.

Os professores 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.

Carga horária total: 16 horas (qua-
tro sábados, quatro horas por sábado)

Com duração de três meses e carga 
horária total de 72 horas, o novo curso  
será ministrado na rua Cardeal Arco 
Verde, 1097 – Pinheiros, às duas noites 
por semana, das 19 às 22 horas. O con-
teúdo abrange: Histórico da educação; 
Conceitos básicos da psicopatologia;       
Práticas de conscientização psíquica e 
aplicação na educação; Gestão de confli-
tos em relações interpessoais; Enfren-
tamento dos bloqueios do aprendizado 
– o método psicolingüístico trilógico 
(ensino do geral para o particular – os 
universais); A saúde psico-social na 
educação; e Resultados da aplicação do 
método keppeano na educação integral.
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 O MunDO PerDiDO: Do Apogeu Para a ruína, O 
Planeta Que Deixou de existir (Psicopatologia)
Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo e cientista social, extrato do livro Terra, O Planeta Ilusório

A idéia que sempre predominou 
na humanidade, desde Francis Bacon 
(1561-1626) com seu livro A Nova 
Atlântida, Thomas More (1478-1535) 
com A Utopia, Aldous Huxley (1894-
1963) com o Admirável Mundo Novo, 
era que o mundo dos sonhos estava no 
futuro. Em minhas descobertas, esse 
reino paradisíaco esteve no passado - e 
só a volta para esse paraíso abandona-

do, como falou o grande poeta inglês Mil-
ton, é que poderá nos dar oportunidade 
para crescer - o que equivale a dizer que 
a procura das maravilhas do processo 
evolutivo, acabará nos transformando 
naquele animal que nos acostumamos a 
ver na corrente evolucionista como sen-
do nossos avós. Não preciso dizer qual é!

O exemplo mais frisante da inversão é 
o da visão, quando capta a imagem ao con-

trário, e depois o cérebro a desinverte re-
colocando-a de pé novamente - o que sig-
nifica que a percepção sensorial capta de 
modo invertido, havendo necessidade de 
usar o raciocínio e o afeto para recolocar 
tudo em sua verdadeira posição. Tenho 
esperança de que com a consciência des-
te fenômeno conseguiremos novamente 
recolocar em seu lugar todo o bem que 
deixamos no passado.

No gráfico, vemos como os sentidos captam a realidade invertidamente; por exemplo, no centro da figura está um olho, que recebe a imagem da 
bailarina de ponta-cabeça na retina; posteriormente, esta imagem é desinvertida na vida psíquica e colocada na posição normal.  Se a pessoa permanece 

na inversão dos sentidos, fica na neurose-psicose, mas se entra na desinversão, caminha para a “normalidade”.
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