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o Fundamento de todo o Conhecimento reside 
na teologia (unida à Filosofia e à Ciência)

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo e cientista social, extrato do livro O Homem Universal

Leia extrato do livro ao lado

Michelângelo, A Criação do Homem (Capela Sistina)

Existem três grandes ciências na humanidade: a teologia, a filosofia e a chamada experimentação 
– evidentemente estou usando o termo ciência em seu sentido geral de conhecimento.  Pois bem, 
assim como são interligadas, também existe a decorrência de uma com outra, sendo a teologia 
a fundamental que em seguida fornece origem à filosofia (que adquire concomitantemente sua 

existência por si) e finalmente a ciência, derivada das duas (que se torna também autônoma). 

Ciência, filosofia e 
teologia são interligadas, 
mas autônomas em seu 

funcionamento; vamos dizer que 
cada uma tem existência por si, 
mas precisa dos elementos das 
outras duas para ser completa 

– até mesmo no movimento 
interno do conhecimento. Continua na página 4

Aqui chegamos à idéia de Anselmo: 
creia para que entenda (credo 
ut intelligam) que foi enorme 

pomo de discórdia ao tomismo – o que 
mostra como os indivíduos ligados a esse 
campo teológico são os mais brilhantes no 
entendimento de tudo, desde que não se 
descure dos outros setores. 

Quando falo de teologia não quero dizer 
só de seu aspecto de revelação, mas de todo 
o arcabouço racional que é captado natu-
ralmente pela mente humana, denominado 
por Leibniz de teodicéia (Précis D ‘Histoire 
de La Philosophie, Thonnard, pág. 525).

Não se trata de querer subordinar fi-
losofia à teologia (A Filosofia Medieval, 
François Châtelet, pág. 121) porque são 
independentes, mas de reconhecer o valor 
maior desta última, como se fosse a mola-
mestra através da qual tudo caminha. 

Tanto a filosofia como a ciência não dei-
xam também de ser revelação, desde que suas 

Segundo o autor, Norberto Keppe, o nome 
deste livro, que traz o pensador grego Platão 
na capa, poderia ser também“O Homem 
Integral, O Homem do Terceiro Milênio, ou 
mesmo, O Homem Cósmico - o que significa 
um enorme passo do ser humano para 
desenvolver a civilização ao seu apogeu”.

descobertas apareçam como «flashes» em 
pessoas de alto nível intelectual.

Os pesquisadores modernos elabo-
raram uma tese semi-errônea, ou seja, 
estão de acordo que o primeiro passo da 
civilização é passar dos aspectos místicos 
para os científicos (comprováveis e até 
experimentais),mas depois colocam esse 
primeiro passo no campo da superstição, 

como dizem mítico (sem relação com a 
realidade), englobando aí as artes. 

O que estou querendo explicar é 
que o fundamento da civilização é o te-
ológico, depois o filosófico e finalmente 
o científico, pois o menor sempre vem 
do maior – sendo o reconhecimento de 
Deus o mais importante de todos – pois 
ele é o maior ser em todo o sentido.

Nesse caso temos de admitir que a ci-
vilização antiga foi superior em relação à 
medieval e à moderna – e que nós estamos 
colhendo seus frutos; esse fato está bem 
de acordo com o declínio do ser humano 
que veio de uma era de ouro, para outra 
de prata, bronze, ferro e barro, como fa-
lam os seguidores do profeta Daniel. Tan-
to os filósofos antigos da Grécia como os 
posteriores seguiram uma via errada que 
levou à fragmentação da civilização.

Para o ser humano atin-
gir uma realização total, 
evidentemente precisa 
aumentar sua estrutura 
interna, não só intelec-
tualmente (através da 
verdade), como emo-
cionalmente (afeto), e 
pela consciência (ação 
correta), conduta trina, 
que é a única maneira 
de evitar o fanatismo, 

ou a visão parcial sobre 
a existência

Keppe Motor
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Curso de Nova Física
Abre Nova Turma

O apren-
diza- do 

Livre Distribuição e Circulação: Conforme lei federal 5250 de 9/2/1967, artigo 2º: “é livre a publicação e circulação no território nacional de livros, jornais e 
outros periódicos, salvo se clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes”; e lei de 31/12/1973. Regulamentação específica e federal.

Como aprender fácil
e naturalmente

Luciara
Avelino,
professora
da

Millennium
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o Conhecimento universal e a interdisciplinaridade
Por Cláudia Bernhardt Pacheco, psicanalista e escritora, extrato do livro “História Secreta do Brasil – O Millennium e o Homem Universal”

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

www.trilogia.ws

2     HISTÓRIA SECRETA

Considero três livros de Keppe essen-
ciais para entender essa questão do 
conhecimento: o primeiro deles é 

Sociopatologia – Bases para a Civilização do 
3º Milênio (abordado na edição passada do 
STOP), o segundo é A Libertação pelo Conhe-
cimento – a Idade da Razão,  e o terceiro,  O 
Homem Universal, tratado neste número.

Na sua profissão de “médico de almas e da 
sociedade” (psicanalista e cientista social), Ke-
ppe  dedicou sua vida a pesquisar os meios pe-
los quais o ser humano poderia construir uma 
vida com qualidade e dignidade. E percebeu 
logo de início que a competição entre os “sá-
bios” de cada campo só serve para criar uma 
esquizofrenia psicossocial, isto é, para fazer 
adoecer tanto a sociedade quanto o indivíduo, 
afastando cada vez mais o homem da razão, da 
verdade e do conhecimento da realidade.

Na sua opinião os conhecimentos deve-
riam atuar como no gráfico abaixo:

Este círculo deveria ser 
o esquema correto de 
funcionamento de todos os 
campos do conhecimento 

— 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.

Keppe completou, logo que pode, 
a unificação dos campos do conheci-
mento, aliando a teologia à metafísica 
e à ciência. As artes e a experimenta-
ção psicanalítica foram os elementos 
catalisadores, e o resultado chamou-
se Trilogia Analítica. A partir dela, 
conseguiu um instru-
mento prático e avan-
çado para analisar 
tanto o ser humano 
(que também é trino 
em sua estrutura: sen-
timento, pensamento 
e ação) quanto cada 
setor do conhecimen-
to e da sociedade: a 
ciência da Psicosso-
ciopatologia.

No livro O Rei-
no do Homem, Ke-
ppe faz uma análise 

da psicopatologia 
da civilização, 

analisando 
os erros e 

enaltecendo os acertos 

dos principais pensadores, teólogos e cien-
tistas de todos os tempos. O que foi certo 
no passado não deve ser desprezado, pois 
nenhuma civilização é constituída a partir 
do nada: “Se quisermos realmente fazer o 
Reino de Deus nesta terra, temos de acolher 
a todos, gregos, romanos, chineses, budistas, 

maometanos e até 
os ateus, porque 
todos eles sempre 
trazem alguma 
verdade. De outro 
lado, não pode-
mos afirmar que a 
verdade está toda 
neste ou em outro 
autor, porque em 
todos eles existem 
verdades e erros, 
sem exceção – as-
sim como a reali-
dade é oriunda de 
todos e não apenas 
de alguns”.

O homem uni-
versal (homens e 

mulheres) precisará aceitar a unificação do as-
pecto “feminino” (a intuição e consciência) com 
o aspecto “masculino” (intelecto, experimenta-
ção), se não quiser permanecer aleijado psíqui-
ca e fisicamente. Até o uso dos hemisférios cere-
brais tem sido prejudicado devido a esse corte 
interior com a intuição e consciência.

Aqueles que dizem ser a verdade “rela-
tiva”, Keppe argumenta que a mentira não o 
é. Portanto, a verdade também não. O “rela-
tivo” é uma criação da mente humana. O que 

varia entre raças, religiões e cultu-
ras são os particulares, os aspectos 
secundários e consequentes dos 
essenciais, que são universais.

Podemos  considerar que, com 
a criação da Psico-Sócio-Patologia, 
Keppe criou uma ciência universal 
– posto que pode atuar com pro-
blemas de todos os campos e de 
todos os indivíduos e sociedades. 
Corrigindo a patologia no interior 
do homem, poderemos corrigir a 
patologia da estrutura social.

Lendo o livro O Homem Universal, 
de Norberto Keppe, de extraor-
dinária riqueza, veio-me à men-

te tentar entender melhor essa questão 
dos universais, que eu desconhecia, e 
que ele mostra serem de fundamental 
importância. Este artigo é o resultado de 
minha pesquisa e reflexões que, espero, 
possam ajudar outras pessoas a se intro-
duzirem no assunto.

A palavra universal significa aquilo 
que é comum, relativo ou pertencente ao 
universo inteiro. Por exemplo, a existência. 
Tudo o que há no universo existe (a flor, 
o pássaro, a estrela, as galáxias, nós exis-
timos) logo a existência, sendo comum a 

O livro de Cláudia B.S. Pacheco revela uma 
história que não nos contam nas escolas.

“Assim como a essência do 
ser humano é universal, 

e universais são as idéias 
verdadeiras, o conhecimento 
também deve ser universal. 

Os fatores que fazem adoecer 
um chinês são os mesmos 

que causam o adoecimento 
de um branco, índio ou 
negro. O elemento que 

leva ao desenvolvimento o 
italiano é o mesmo que pode 

desenvolver o alemão, o 
árabe, o judeu, etc.”

Expediente: stoP publicação quinzenal. Tiragem 
desta edição: 100 mil exemplares. Diretor Proprie-
tário/ Editor Responsável: José Ortiz Camargo Neto 
RMT Nº 15299/84 Supervisão científica: Cláudia B. S. 
Pacheco. Design: Ângela Stein (angela@stop.org.br); 
Artigos: Norberto R. Keppe, Cláudia B. S. Pacheco; Co-
laboradores: Luciara Avelino. Redação: R. Itamira, 167, 
Morumbi Gráfica: GZM, Barueri, SP.

PALAVrA Do Leitor: 
Envie suas mensagens para

 redacao@stop-jornal.com.br

A Mais Forte ideia universal que existe
todos os seres, é universal. Por esse moti-
vo, Parmênides dizia que a característica 
universal, comum a tudo, é o ser.

Ao mesmo tempo sabemos que tudo 
que existe tem necessariamente uma ori-
gem, e esta é uma idéia universal, que se 
manifesta em todas as crianças, e nos adul-
tos também, às vezes em forma de uma 
pergunta insistente: qual é a origem do 
universo? Quem criou tudo o que existe? 

É por isso que até hoje filósofos, 
cientistas e pessoas em geral indagam 
como começou o universo, qual a sua ori-
gem, colocando-a por vezes em teorias 
delirantes, como a do Big-Bang (a idéia 
paradoxal de que uma explosão, em si 
mesma desorganizadora, poderia ter or-
ganizado todo o cosmo e a vida nos pla-
netas!). E antes da explosão, o que havia 
para ser explodido? Como surgiu? Qual 
sua origem?

Só o fato de perguntar como tudo se 

originou implica em saber que há uma 
origem de tudo. Aliás, não seria essa per-
gunta uma forma de negar o que sabe-
mos perfeitamente?

Ninguém pergunta o que não sabe, 
porque o que ignora completamente não 
pode ser perguntado; assim sendo, só 
indagamos sobre o que intuitivamente 
já sabemos, mas queremos esconder de 
nós próprios.

Por esse motivo, observando a natu-
reza, não precisamos nem raciocinar para 
perceber que nenhum ser que existe é au-
tor de si mesmo, ou seja, os minerais não 
criaram a si mesmos, os vegetais tampou-
co, nem nós demos vida a nós próprios, 
sendo o conceito de “não autoria” de si 
mesmo também uma idéia universal.

Percebendo-se, ao mesmo tempo, o 
intercâmbio entre os seres, que se comple-
mentam (por exemplo, uma fruta é feita 
para o organismo, assim como este para a 

fruta) que um ser se encaixa ao outro (equi-
líbrio ecológico), e as formas de vida são tão 
parecidas, conclui-se que a origem de todos 
é a mesma, é única, ou seja é universal.

E se o ser é o elemento mais univer-
sal que existe em todos os seres, somente 
um ser superior a tudo o que existe vibra 
e tem vida, só uma vida maior ainda, só 
uma força incrívelmente poderosa pode-
ria gerar, manter e organizar tudo isso.

E é assim que, contatando os univer-
sais, chegamos à idéia inequívoca de Deus.

José Ortiz C. Neto, editor 
do STOP, jornalista, 
escritor e professor de 
português da Escola de 
Línguas Millennium

Universais



Os princípios do já mundialmen-
te famoso Keppe Motor poderão 
ser melhor entendidos neste 

curso, preparado pelo Instituto Educa-
cional Keppe e Pacheco. Destinado aos 
estudantes e profissionais interessados, 
é muito indicado aos professores, dada 
a importância vital de transmitir esses 
conceitos de energia limpa nas escolas.

Seu currículo foi elaborado pelo engº 
Cesar Soós, que, orientado por Keppe, de-
senvolveu com Roberto Frascari o Keppe 
Motor. Baseando-se no manual e no Ke-
ppe Motor KIT, Soós, Roberto e Alexandre 
Frascari, da Associação Stop darão condi-
ções aos participantes de manejarem os 
princípios dessa nova ciência, podendo até 
levar a novos desenvolvimentos dos moto-
res ressonantes com energia essencial.

O programa inclui a construção do 
Keppe Motor Demonstrativo de captação 
de Energia Essencial do espaço; Princí-

Quando bebês, fomos “alunos” 
incríveis! Pois, somente obser-
vando como os adultos se co-

municavam, aprendemos a nossa língua 
materna! O leitor deve lembrar que antes 
de entrar na escola, antes de ler e escrever, 
já conversava sobre tudo! Então por que 
depois de grandes, temos tantas dificulda-
des para aprender idiomas? 

Keppe, o criador do Método Psico-
lingüístico que usamos na Millennium, 
diz que para aprender é preciso abstrair, 
captar a língua como um todo (como as 
crianças fazem) e não ficar estudando os 

Keppe Motor – A energia da Vida

ensino   3

Baseado no livro a Nova Física de Norberto Keppe, o curso trata dos fundamentos que levaram à 
construção  do  Keppe Motor – a energética trilógica, e  será ministrado em 4 sábados (4 horas por sábado).

informações: 
tel.: (11) 3032-4105 
         (11) 3034-1550

Veja programa do curso no site
www.keppepacheco.com

Todos sabemos que crianças são capazes de aprender rápido idiomas e de falar várias línguas estrangeiras 
sem sotaque. Por quê? Porque, embora elas não tenham conhecimentos gramaticais e fonéticos para tal, ainda 

não bloquearam o contato com os universais da mente, por isso alcançam o verdadeiro conhecimento.

Por Luciara Avelino, professora da Escola de Línguas Millennium, com especialização em francês efetuada na França (Paris).

Curso de introdução à nova Física da energética 
trilógica tem matrículas abertas para a 2ª turma

Como Aprender Línguas naturalmente (Como as 
Crianças) Através do Contato com os universais 

pios tecnológicos de funcionamento do 
Keppe Motor;  Aplicações do Keppe Motor 
para gerar uma economia real, limpa e sus-
tentável para todos; Realização de pesqui-
sas inéditas nas áreas de saúde, energia e 
meio ambiente; Princípios e fundamentos 
da Nova Física Trilógica (Física Autêntica).

Impactos da aplicação dos prin-
cípios da Nova Física Trilógica na 
sociedade em geral e na vida diária 
do ser humano e seu futuro.

O objetivo é o entendimento 
do processo de inversão na física e 
na vida em geral, com a finalidade 
de atingir o conhecimento univer-
sal para um desenvolvimento psí-
quico, individual e social, permi-
tindo novas pesquisas no campo 
das aplicações da Nova Física e do 
Keppe Motor. As aulas serão minis-

tradas em Pinheiros e as matrículas 
já estão abertas.

Cursos:

Aquarela
Professora 
Päivi Tiura 
Artista plástica 
finlandesa

Pintura 
Desenvolva 
seus talentos 
com Catinari

Matrículas:  (11) 3063-3730     
augusta@millennium-linguas.com.br 
Rua Augusta, 2676, Jardins, térreo 

Modelagem, 
Corte e 
Costura
Estilista portuguesa 
Maria de Lourdes 
Alcaide

• 40 anos de experiência Europa e Brasil
• Moulage e Bordados
• Para iniciantes e aperfeiçoamento 
para profissionais
• Confecção por medida (alta costura)

“Na vida adulta, muitas pessoas 
começam a fazer um curso, 

pensando de antemão que não 
são capazes, que a matéria não 
é importante, que é muito difícil 
etc., ou fixando-se em questões 

secundárias, numa forma de 
oposição ao conhecimento.”

Essas oposições (patologia), que 
não se observam tanto nas criancinhas, 
é que nos impedem de estabelecer este 
contato direto com o mundo elevado dos 
universais, atrapalhando nosso aprendi-
zado e desenvolvimento. 

Por esse motivo, Keppe, baseado em 
sua experiência psicanalítica, criou um 
método pedagógico terapêutico, baseado 
no autoconhecimento, que auxilia a cons-
cientizar as barreiras que nos impedem de 
aprender. Com isso, os alunos vão se des-
bloqueando e aprendendo tudo (e não só 
línguas) mais fácil. A escola utiliza textos 
terapêuticos, como os publicados no Jor-
nal STOP,  para o ensino de inglês, francês 
etc – pois reduzem o estresse e propiciam 
o contato com os universais da mente. 

É um método totalmente inovador, difí-
cil até de explicar; só quem o experimenta 
reconhece os resultados, na saúde, na pro-
fissão, na aprendizagem e na vida, em geral.

particulares, como muitos gramáticos pen-
sam. A aprendizagem se dá do global para o 
particular, e não o contrário.

Para ele, já temos todo o conhecimento 
na mente (em aspecto formal), inclusive a 
estrutura universal dos idiomas. Seriam os 
universais (ciência infusa) que  trazemos no 
ser por natureza. Tudo o que precisamos fa-
zer é não impedir nosso contato com eles. 

Contato: 3814-0130
reboucas@millennium-linguas.com.br

Acima, processo da montagem do Manual 3.0 (motor 
equivalente a 50 watts de potência)

Millennium Traduções 
e Interpretações

(11) 3814-0130
www.millenniumtraducoes.com.br
traducao@millennium-linguas.com.br

Augusta
Tel 3063 3730
R. Augusta, 2676

Heloísa Coelho
CRO - SP 27.357

Eliete Mª Parenti 
CRO - SP 14.622

Chácara Sto Antônio
Tel 5181 5527
R. Américo Brasiliense, 1777

Odontologia do 3º Milênio 

Márcia Sgrinhelli
CRO - SP 25.337

Rebouças
Tel 3814 0130
Av. Rebouças, 3887

Preserve seus dentes naturais

Orientação Psicossomática
www.odontotrilogica.odo.br



Segundas às 12 h 
Quartas às 9h 
Terças - Quintas - 
Sábados às 6 h

O Homem Universal:

Dirigidos por Norberto Keppe 
e Cláudia Pacheco

TV Aberta São Paulo Canal 9 da NET, 
72 ou 99 da TVA e 186 da TV DIGITAL 

STOP a Destruição do Mundo

Quinta às 20 h 
Segundas - Quartas - Sextas -Domingos às 6 h

Quartas às 14h

TV Câmara Canal 13 da NET e 12 ou 66 da TVA

STOP a Destruição do Mundo

Rádio Mundial 95,7 FM

Terças às 16h

Internet

www.stop.org.br (Link Multimedia)

Muitos indivíduos comentam 
desfavoravelmente sobre mi-
nha orientação alegando que 

coloco na ciência uma abordagem teo-
lógica – como se os outros cientistas não 
fizessem o mesmo o tempo todo, só que 
no sentido de aceitar, negar ou denegrir a 
imagem divina neste mundo.

Tudo o que a mente capta seja na filo-
sofia ou ciência parte de uma revelação ini-
cial, que Parmênides (o criador da própria 
filosofia) chama de experiência de ascese 
ou revelação (A Filosofia Pagã, François 
Châtelet, pág. 41).

Estou falando que o conhecimento é 
algo superior à capacidade humana, va-

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo e cientista social, extrato do livro O Homem Universal

mos dizer que é um elemento transcen-
dental, eterno e imutável – assim como 
o afeto – como se 
fossem duas energias 
fundamentais respon-
sáveis pela própria 
existência do homem. 
É por esse motivo que 
onde predominam o 
ódio, a inveja e a igno-
rância tudo entra em 
decadência. O racio-
cínio mesmo é o pro-
cesso de colocar em 
discussão o próprio 
conhecimento, dando azo para a dúvida 
e a controvérsia; portanto, torna-se uma 

“A vivência nesses três setores: ciência, filosofia e teologia é que comporá a universalidade do ser 
humano (ternário em sua essência) e que espera retornar ao que era no primórdio da vida, para se sentir 
bem dentro da verdade, do amor e da beleza nos quais foi formado.

Afinal de contas, a estrutura do homem é universal, abrangendo a verdade que existe em todos os 
setores da vida, o amor que não vê idade, tempo e lugar, e a consciência que atinge todos os aspectos do 
ser – pois eles existem em nós sem nós, mas para se fazerem valer necessitam de nosso acolhimento.”

O conhecimento não 
é organizado, ele já está 

na pessoa de maneira 
formal, só necessitando ser 
despertado; e se não fosse 

assim, não conseguiríamos 
compreender o que quer 

que seja.

atitude de se opor ao que se sabe.
Se os princípios são a fonte de todo 

conhecimento, sendo 
captados imediatamen-
te pelo intelecto e não 
necessitando de de-
monstração, cada vez 
que desejamos compro-
vá-los é porque tenta-
mos colocá-los abaixo 
de nosso nível. Na ver-
dade, os princípios são 
indemonstráveis, eter-
nos e imutáveis porque 
são a manifestação do 

que temos de perene e perfeito na men-
te: os universais.

Nikola Tesla, 
inventor do motor 

a indução, do 
sistema de energia 

alternada e do 
rádio

Ciência Filosofia Teologia

O Pensador, 
do escultor 

francês 
Auguste 

Rodin

Pietà, de 
Miguel Angelo 

Buonarotus

Adquira as obras 
de Norberto Keppe 
e Cláudia Pacheco 

explicadas em DVD’S 
por eles mesmos!

 Livros 
explicados 

pelos autores!

KIT do MÊS: O Homem Universal
(Livro + DVD)

Agora você pode se aprofundar mais 
rápido e mais fácil na TRILOGIA!

www.editoraproton.com.br
Tel. (011) 3032-3616

Rebouças
3814-0130

Av. Rebouças, 3887
(Atrás Shop. Eldorado)

Augusta
3063-3730

R. Augusta, 2676, térreo
(Quase esquina com

Oscar Freire)

Chácara Sto 
Antônio

5181-5527
R. Américo Brasiliense, 1777

Moema
5052-2756

Al. Maracatins, 114

Inglês  Espanhol  Francês Italiano Alemão Sueco Finlandês

 Redação 

Portuguese

Matrículas Abertas Todos os Meses!

www.millennium-linguas.com.br

o Fundamento de todo o Conhecimento reside 
na teologia (unida à Filosofia e à Ciência) (cont. pág 1)

Programas 
Terapêuticos

TV / RÁDIO / INTERNET


