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estamos às Vesperas de Começar
Com a Verdadeira Medicina

Por Norberto Keppe, psicanalista, filósofo, pedagogo e cientista social

Os microzimas (endobiontes) – que aparecem no sangue (círculo) no microscópio de campo escuro - são 
processos independentes do físico porque não perecem com ele, e pelo contrário permanecem após a sua 

destruição – em minhas hipóteses eles constituem, a energia essencial que alimentam as células

www.trilogiaanalitica.org

– Existe um cientista francês que desco-
briu no sangue um terceiro elemento, que 
denominou microzima, muito próximo de 
suas descobertas.

– O que ele fala?
– Ele diz que é um elemento intermediá-

rio, proveniente do interior das pessoas.

De fato, Bechamp foi ao contrário de 
Pasteur, quando mostrou que as enfer-
midades partem do que a pessoa come, 
bebe, respira e se banha (Christopher 
Barr, pág. 1, Health Truth Revealed), pro-
vando pelo microscópio a existência de 
um novo elemento sanguíneo. Em meu 
trabalho trilógico mostro que a medicina 
tem agora que voltar para seu verdadeiro 
trabalho, que é a consideração do aspec-
to interno da personalidade, que é o psi-
cológico: emocional e do pensamento.

– Dr. Keppe, Bechamp descobriu esse ter-
ceiro elemento sanguíneo, mas não a sua 
etiologia correta.

– O que acha que aconteceu?
– Bechamp colocou no mundo interior, 

fisiológico, como os alimentos e o stress, 
mas só o sr. viu no interior psicológico, das 
emoções e pensamentos.

Notem os leitores que o 
elemento mais importante de 
todos foi esquecido, ou seja, 

o energético que funciona no 
interior dos vasos sanguíneos, 
corrigindo suas células – e aí 
entra a Física que é a energia 
escalar (que Tesla descobriu) 
dando origem às partículas e 
aos microzimas na Biologia.

– Tenho estudado o efeito dos microzi-
mas e dos endobiontes de Bechamp e En-
derlein nas células, e considero um mila-
gre sua constante reprodução.

– É reprodução, ou criação direta do 
Criador dentro do processo sanguíneo?

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.
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Por Sofie Berqvist, psico-sócio-terapeuta 
sueca, profa. de inglês e sueco da Escola 

de Línguas Millennium

“Sua finalidade é formar os técnicos mais 
necessários da atualidade”, diz Cláudia B. S. 

Pacheco, criadora dos cursos, em entrevista.
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Millennium Línguas, Escola-Terapia

Cursos preparam técnicos
em saúde psico-social 

A MEDICINA DA ALMA

Existe uma relação muito grande 
entre a fisiologia e a teologia, como foi 
estudada no final do século XIX e início 
do XX, realizado por Antoine Bechamp 
(1816-1908), Günther Enderlein (1872-
1968) e Claude Bernard (1813-1878), 
com a descoberta dos microzimas por 
Bechamp, e dos endobiontes por Ender-
lein – pois ele os colocou como fatores 
essenciais do processo vital, inclusive 
mostrando o interior fisiológico como 
sendo o fundamental.

– Parece que o processo atual de psico-
terapia está em robustecer o Ego para se 
tornar imune às emoções e pensamentos 
errôneos.

– No campo da biologia acontece exa-
tamente  o mesmo, pois normalizando as 
células sanguíneas, tornamo-nos imunes 
a qualquer perigo que venha do exterior.

É fundamental que a Medicina se 
volte para estas descobertas, que o po-
der econômico social acobertou, com a 
intenção de auferir os enormes lucros 
das indústrias farmacêuticas.

O que acontece é uma criação cons-
tante desse primeiro elemento, que tem 
a função de regularizar as células, sal-
vando- as da destruição.

– Dr. Keppe, acredito que não colocando 
o Criador, no processo biológico da for-
mação sanguínea, não haverá explicação 
científica da ação delas no corpo.

– Como assim?
– Porque teríamos de admitir a ideia er-

rônea de Lavoisier que na natureza nada 
se cria, tudo se transforma.

Os microzimas (endobiontes) 
são processos independentes do 
físico porque não perecem com 

ele, e pelo contrário permanecem 
após a sua destruição – 

em minhas hipóteses eles 
constituem, a energia essencial 

que alimentam as células.

– Dr. Keppe, sua visão sobre o sangue na 
Biologia, coloca a Teologia em evidência.

– Em evidência, ou mostrando o foco 
principal de todo o processo vital?
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Os inventores que desenvolveram o mundial-
mente famoso Keppe Motor de energia limpa 
sob orientação de Norberto Keppe serão pro-
fessores neste curso de 12 horas, dirigido ao 
público em geral, que mostra a unidade entre 
genética, psico-sócio-patologia e  energética 
-  a psique, o corpo, a sociedade e o ambiente 
natural. Matrículas abertas. Aulas: 4 sábados, 
das 14 às 17 horas.Início: Agosto de 2009. Va-
gas limitadas.

Autorizado pela Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, tem duração de 4 semestres. Aulas 
de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas, com 
vivência uma vez por mês aos sábados. Abrange: 
comunicação e expressão, psicopatologia, filosofia, 
metafísica, energética, metodologia, psicossomá-
tica, sociopatologia, educação, artes, socioterapia, 
ecologia, e estágio em empresas ou organizações 
conveniadas com o Instituto Keppe e Pacheco. 

Millennium Línguas, uma escola-terapia

“estamos preparando os técnicos mais 
necessários do mundo moderno”

os cursos do 
instituto Keppe 

& Pacheco

LoCAL: rua Cardeal Arco Verde, 1097 – 
Pinheiros (perto da Henrique schaumann).
(11) 3032-4105 / 3814-0130 
www.keppepacheco.com   
secretaria@keppepacheco.com * endereço equivalente ao Curso técnico em 

saúde Psico-social.

LoCAL*

LoCAL: Keppe Motor Center, Pinheiros
tel: (11) 3034-1550 
www.keppemotor.com

Curso técnico em saúde Psico-social 
(trilogia Analítica)

Curso ABC da trilogia Analítica 
on Line – Autoconhecimento e 

percepção melhor da vida social

Curso de nova Física Aplicada 
para iniciantes – junção da 
Física, Biologia e Psicologia

Por Sofie Berqvist* 

Entrevista com Cláudia B. S. Pacheco, criadora de 
vários cursos voltados para a saúde psico-social 

Autora de “A Cura pela Consciência, teomania e estresse”, 
“De olho na saúde”, ”Mulheres no Divã”, “ABC da 

Psicanálise integral – trilogia Analítica”, a psicanalista 
e cientista social Cláudia Pacheco também criou vários 

cursos voltados para a saúde psico-social. nesta 
entrevista, ela fala um pouco da função desses cursos na 

área da saúde.

*Psico-sócio-terapeuta sueca, professora 
da escola de Línguas Millennium

(11) 3063-3730
www.millennium-linguas.com.br

O método de ensino terapêutico usa-
do pela Millennium Línguas para adultos, 
jovens e crianças, foi criado pelo psica-
nalista, filósofo e cientista social Norber-
to Keppe a partir de 1997, quando  nosso 
grupo de professores decidiu abrir uma 
escola de línguas em S. Paulo, em forma 
de cooperativa trilógica,  e ele disse: “Vo-
cês não deviam apenas ensinar idiomas, 
mas propiciar uma forma de terapia ao 
ser humano”.

Sendo ele próprio um terapeuta e 
também um educador, que dedicou sua 
vida à psico e à socioterapia,  orientou o 
grupo de professores a ir desenvolvendo 
na prática  o Método Psicolingüístico Te-
rapêutico Trilógico, que é usado na Mil-

stoP: Dra. Cláudia, qual é a prin-
cipal característica desses cursos?
Cláudia B. s. Pacheco: São cur-
sos terapêuticos, que beneficiam 
os próprios alunos e os capacitam 
a beneficiar os outros, através da 
conscientização.

stoP: O que seria um técnico em 
Saúde Psico-Social?
Cláudia: Ele é um profissional que 
será habilitado a atuar, através de 
palestras, workshops, leituras, au-
las e cursos, em programas de me-
lhoria da saúde psíquica e social, 
em ambientes, como escolas, hos-
pitais, empresas, etc. Sua função é 
sobretudo lidar tecnicamente com 
o estresse para reduzi-lo, auxilian-
do a formar um ambiente saudável. 
Além do estudo teórico,os alunos 
passam por estágios práticos, vi-
vências e workshops terapêuticos 
(terapias em grupo) dirigidas por 
analistas da SITA. 

stoP: E quem pode estudar nesse 
curso?

Constituído por 4 módulos semestrais independen-
tes, é um curso livre, com certificados fornecidos pela 
Sociedade Internacional de Trilogia Analítica (SITA). 
Matrículas abertas para o Módulo III, que trata de Fi-
losofia, Educação e Sociopatologia. Quem o cursar 
poderá fazer os módulos restantes a partir do início 
do ano que vem. Aulas terças e quintas à noite, das 
18h30 às 21h30. 

Destina-se a professores, diretores, coordena-
dores, monitores, secretários, funcionários etc. 
interessados em saber como lidar com a indis-
ciplina, arrogância de alunos e colegas, am-
biente de trabalho difícil e agressões de todo 
nível. Matrículas abertas, aulas duas vezes por 
semana das 19 às 22 horas, ou aos sábados, 
das 9 às 16 horas. Duração total: 72 horas.

lennium Línguas até hoje, com excelen-
tes resultados. Sua principal ferramenta 
consiste no estudo do idioma escolhido 
pelo aluno através de temas, vídeos e 
textos  terapêuticos abordados em sala 
de aula – textos, por ex., como estes leva-
dos ao público através do jornal STOP. 

Esses conceitos sobre saúde, filoso-
fia, metafísica, 
p s i c a n á l i s e 
integral, me-
dicina psicos-
somática etc. 
levam o aluno 
a  um autoco-
n h e c i m e n t o , 
como um meio 
de conscienti-

um bônus, de repente você está falando 
inglês fluentemente”, gracejou um aluno 
meu nesta  semana.

A Millennium ensina português para 
estrangeiros (portuguese for foreigners), 
português para brasileiros (redação e 
jornalismo), inglês, francês, espanhol, 
alemão, sueco e finlandês – mas em to-
dos os idiomas há essa preocupação de 
ser uma Escola-Terapia, voltada à melho-
ria da saúde e  desenvolvimento psico-
social dos estudantes, servindo de mo-
delo para empreendimentos futuros, em 
outras áreas do conhecimento.

ensino  

SAÚDE ATRAVÉS DO ENSINO

Cláudia: O público em geral: jo-
vens que terminaram ou estão ter-
minando o ensino médio (2º grau); 
profissionais interessados em 
aprender e aplicar os fundamentos 
da psico-sócio-patologia;  e pessoas 
que visam o autoconhecimento e 
o desenvolvimento pessoal e fami-
liar.

stoP: O que faz deste um curso 
inédito, segundo vários especia-
listas?
Cláudia: Sua metodologia e con-
teúdo, baseados na Psicanálise 
Integral ou Trilogia Analítica, de-
senvolvida por Norberto Keppe, 
psicanalista brasileiro de naciona-
lidade austríaca reconhecido mun-
dialmente e pioneiro nos estudos 
de medicina psicossomática na 
Áustria e no Brasil. Também os pro-
fessores, que são todos psico-sócio-
terapeutas, provenientes de vários 
países, e alguns lecionam na Escola 
de Línguas Millennium, utilizando 
o método keppeano com excelentes 
resultados. 

zar seus defeitos e qualidades, a fim de 
despertar as capacidades inatas que to-
dos nós temos. Em decorrência,  apren-
dem  com mais facilidade, se descontra-
em,  passam a se relacionar melhor com 
os outros  e, conforme relatos deles mes-
mos, também se restabelecem de diver-
sas doenças psicossomáticas. “E como 

LoCAL: Av. rebouças, 3819, Jd. Paulistano 
(11) 3814-0130  www.keppepacheco.com

(11) 3032-4105 e (11) 3814-0130   
www.keppepacheco.com
www.keppepacheco.com

Curso de Capacitação em Psico-sócio-
terapia (Formação de terapeutas 

Psico-sociais)

Curso de Formação em 
Psico-sócio-Patologia para 

Professores – Como lidar com as 
emoções e reduzir o estresse no 

ambiente escolar



Uma palestra conjunta so-
bre A Cura pela Consci-

ência e o Keppe Motor DNA, será 
ministrada em dois dias seguidos  
pelo médico Dr. Roberto Giraldo e 
o engº Cesar Soós, um dos inven-
tores do famoso Keppe Motor de 

Expediente: stoP publicação quinzenal. Tiragem desta edição: 100 mil exemplares. Diretor Proprietário/ Editor Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84 Supervisão científica: 
Cláudia Pacheco. Design: Ângela Stein; Artigos: Norberto R. Keppe, Cláudia Pacheco; Colaboradores: Helena Mellander e Cesar Soós. Redação: R. Itamira, 167, Morumbi Gráfica: OESP Gráfica

Palavra do Leitor: Envie suas mensagens 
para redacao@stop-jornal.com.br

(11) 3814-0130
www.millenniumtraducoes.com.br

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

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

Palestra sobre Keppe Motor DnA e A Cura pela Consciência
acontece na Feira internacional de saúde no Parque ibirapuera

3º eiMPi - encontro internacional de Medicina Psicossomática integral 
vai discutir A Cura Pelas Forças energéticas (Medicina Autêntica)

Encontro acontece no Grande Hotel Trilogia (GHT), em Cambuquira (MG) de 4 a 7 de 
setembro de 2009. Reservas podem ser feitas desde já pelos telef. (11) 3814-0130 e 

(11) 3032-3616. Veja também o site: www.grandehoteltrilogia.org.br

Durante a Feira será lançado este 
livro, de autoria de Cláudia B. S. 

Pacheco e outros autores ligados ao 
Dpto. de Medicina Psicossomática 

Integral da SITA 

PRÓXIMO EVENTO

LANÇAMENTO! os PALestrAntes

Dr. roberto Giraldo, médico imunologista especializado em saúde psi-
cossomática integral apresentará “A cura pela consciência: o papel do nosso 
médico interior na prevenção e cura das doenças”  - as pesquisas da moder-

na Psicanálise Integral, de Norberto Keppe, que mostram que doenças psí-
quicas, orgânicas e sociais são  geradas por nossa luta contra a consciência. 
Quando alimentamos  emoções negativas (arrogância, inveja, ira,  rancor 

etc) isso leva a  desequilíbrios metabólicos e bioquímicos generalizados. 
A prevenção e cura começam pela aceitação em ver nossos erros e a 
maravilha que existe no universo.

César sóos, engº de minas, prof. de física e metafísica trilógica, co-
inventor do Keppe Motor , em “Conheça o Keppe Motor DnA: A novíssima 
tecnologia trilógica aplicada à saúde” falará sobre as descobertas da 
Nova Física da Metafísica Desinvertida, de Norberto Keppe. Com base nelas, a 
equipe da Associação STOP a Destruição do Mundo, da qual Cesar faz parte,  
desenvolveu o Keppe Motor,  capaz de captar energia do espaço. Keppe 
denominou esta energia de essencial, sendo  responsável tanto pela 
formação e manutenção da matéria no universo quanto  pela saúde 
psicofísica do ser humano. Com base nesses conceitos, a mesma 
equipe concretizou o Keppe Motor DNA, que auxilia a restabelecer 
o equilíbrio energético do ser humano.Um protótipo simples do 
Keppe Motor será apresentado durante a palestra.

LoCAis DA PALestrA: 
• sÁBADo 25/07/09 , 16h às 17h - 
sala Auditório - Piso 1 - rua 4-A
• DoMinGo 26/07/09, 19h30 a 
20h30 - Auditório Principal - Piso 
térreo - rua 4-r
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Pintura 
Desenvolva 
seus talentos 
com Catinari

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

Professora 
Päivi Tiura 
Artista plástica 
finlandesa

Aquarela

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)

Cursos:

A conferência será ministrada dias  25 e 26 de julho (ver quadro abaixo). Informações in loco 
podem ser obtidas no Estande TRILOGIA ANALÍTICA, na esquina da Avenida 2 com Rua N 

Baseado no trabalho do psicana-
lista, filósofo e cientista social Norber-
to Keppe, que trabalhou 23 anos no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, onde criou o setor de 
Medicina Psicossomática, junto à Clíni-
ca do prof. dr. Edmundo Vasconcelos, o 
Dpto. de Medicina Psicossomática In-
tegral oferece serviços como: Psicaná-
lise Integral com psicanalistas da SITA, 
Consultoria especializada em Medicina 
Integral, Odontologia Psicossomatica 

Trilógica, Fisioterapia Trilógica, 
Massagem sueca, Acu-
puntura e Crenotera-
pia e tem sua sede em 
S. Paulo (SP), Av. Re-
bouças 3819 e 3887, 
(Atrás do Shop-
ping Eldorado) 
e no Grande 
Hotel Trilogia, 
Cambuquira 
(MG).

o que é o Departamento de Medicina Psicossomática integral da sitA 

energia livre, durante a Feira “Natural-
Tech 2009” (5ª Feira Internacional de 
Alimentação Saudável e Produtos Natu-
rais e Saúde) e “Bio Brazil Fair” (5a Feira 
Internacional de Produtos Agrícolas e 
Agroecologia), no Parque Ibirapuera de 
23 a 26 de julho de 2009.



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)

Extrato do livro A Libertação, do psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Keppe

MEDICINA DA ALMA

Adquira as obras 
de Norberto Keppe 
e Cláudia Pacheco 

explicadas em DVD’S 
por eles mesmos!

 Livros 
explicados 

pelos autores!

KIT do MÊS: As Mulheres no Divã 
(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

o sofrimento Adveio em Consequência do Artifício
que usamos para tentar esconder a Verdade

Programas 
Terapêuticos

TV / RÁDIO / INTERNET

o sofrimento provém do 
artifício que usamos para 

tentar esconder a verdade; 
como conseqüência, 

sentimo-nos como um 
elástico retesado, lutando 

para distender, esticar 
a realidade.

A angústia é um “aviso” que o 
interior envia para o indivíduo 
perceber que está cometendo 

algum erro fundamental; 
ela serve de bússola 

orientadora, de advertência 
e principalmente de 

salvação à personalidade.

Neste livro, considerado terapêutico 
em decorrência das curas constata-
das apenas com sua leitura, Norberto 
Keppe coloca o centro da etiologia 
das neuroses na questão da teomania 
(mania de grandeza exagerada), den-
tro da qual o ser humano preferiu ser 
um novo deus e viver uma realidade 
criada por ele mesmo (fantasia). Isso 
o leva a uma enorme censura e an-
gústica, ao não querer ver suas falhas: 
como pode um “deus” ter defeitos? 
– caindo no caminho das doenças 
psíquicas, orgânicas e sociais. Psico-
terapizar é uma atitude universal de 
recolocar o indivíduo dentro da rea-
lidade que um dia abandonou; des-
te modo, não existe este método ou 
aquele – mas a verdadeira terapia, ou 
uma antiterapia. 

O que nos faz sofrer não é bem o que 
o outro realiza ou o que nós faze-
mos, mas a idéia que criamos sobre 

o ser humano ou nós mesmos e notamos 
que, na prática, a coisa apresenta-se bem 
diferente. Porém, continuamos vendo a 
realidade e empreendendo um esforço 
para transformá-la na fantasia que dese-
jamos – e isto torna-se-nos extremamen-
te penoso e jocoso.

O sofrimento surge quando tenta-
mos usar a fantasia para evitar o contato 
com os fenômenos internos e externos, 
fugindo à realidade: quando procuramos 
nos iludir ou interpretar diversamente 
os fatos ou quando não aceitamos algo, 
que acataríamos perfeitamente, se não 
quiséssemos viver nossa megalomania, a 
fonte de todas as tensões.

MILLENNIUM LÍNGUAS
ESCOLA-TERAPIA

Matrículas Abertas Todos os Meses!

www.millennium-linguas.com.br

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

Uma vez ou outra notamos que tal 
coisa não é possível, permitindo a volta 
à descontração; só neste momento, é que 
poderíamos verificar toda a imaginação 
para fugir da vida. Portanto, o processo 
de angústia é um aviso utilíssimo com 
que contamos para conseguir voltar à 
realidade; sem ela, não teríamos um pa-
râmetro para enxergar o grau de engano 
que cometemos.

Sem a angústia, chegaríamos rapida-
mente à destruição; ela indica que deixa-
mos algo muito importante, invertendo o 
que nos é bom. Quando chega é porque o 
perigo já está passando, constituindo-se 
na defesa ao equilíbrio. 

Frases

“O ser humano tem dentro de si, tudo o 
que precisa para ser feliz”

“A angústia e a aflição são o resultado da alta 
pretensão que temos de nós mesmos”
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