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A Influência de Pasteur 
Foi a Mais nefasta Para 

a Humanidade Atual
Invento mundialmente famoso será 
mostrado por co-inventores a partir de 
hoje no Centro de Exposições Imigrantes 
(Estande 24, Ilha da Tecnologia) 

Entrevista com a radialista 
norte-americana Susan Berkley, 
de Nova York professora 
convidada da Escola de 
Línguas Millennium

Por norberto Keppe, psicanalista

Por Cláudia B.S. Pacheco, 
psicanalista

Por norberto Keppe, psicanalista

www.trilogia.ws  
(11) 3032.3616

Através do microscópio de 
campo escuro é fácil ver o 
processo de degeneração 

das células sanguíneas 
e o enorme esforço dos 
energinos (microzimas) 

para recuperá-las – o que 
mostra claramente que o 
transtorno celular vem do 

interior do ser humano.

– Pelo que eu estou pesquisando, 
Pasteur teve uma influência trágica 
na humanidade, disse o cliente em 
sua sessão de análise.

– O que o sr. está percebendo 
nesse sentido? perguntei.

– Se ele ataca os elementos vitais 
que procuram ajudar o homem a 
ter saúde, trouxe o maior desastre 
para a saúde da humanidade.

– Vamos dizer que a humanida-
de está toda pasteurizada.

De início, é muito difícil o leitor 
conscientizar esses fatos, que Be-
champ e Enderleine pesquisaram 
há mais de um século – mas não 
é totalmente impossível perceber 
que se há uma oposição aos ele-
mentos vitais, para ajudar o corpo 
humano a se recuperar e se forta-
lecer, é claro que até pela lógica, 
vemos que o trabalho de Pasteur 
foi o mais nefasto de todo o tempo 
moderno da civilização.

– Se fossem os alimentos que 
produzissem energia, eles não se 
apodreceriam tão rápido.

– Assim como todos os outros 
elementos, inclusive os materiais 
que enferrujam e desaparecem.

Note o leitor que todos os ele-
mentos materiais, animais e vege-
tais tendem a desaparecer – mas só 
permanece o humano, o espiritual, 
que denominam de alma, através 
do energético fundamental.

– Dr. Keppe, como pode um ele-
mento inferior ao ser humano como 
o alimento lhe fornecer saúde?

– Se não é o alimento, o que seria 
que daria saúde?

– Penso que é a energia vital que 
ele traria.

Vamos dizer que a mesma ener-
gia que produz os alimentos passa 
através deles para o próprio ho-
mem, formando todos os elemen-
tos vitais que lhe dão existência.

– Tenho a impressão que a orien-
tação microbiana de Pasteur redu-
ziu drasticamente o período de exis-
tência para a humanidade.

– Como assim?
– Se a ideia de Pasteur é que os 

elementos exteriores são perigosos, o 
ser humano deixou de se alimentar da 
energia essencial que vem de fora.

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 
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O Bom-Humor e a Saúde:
A Cura que Advém pela 

Visão dos Próprios Erros

Através do microscópio de campo 
escuro é fácil ver o processo de dege-
neração das células sanguíneas e o 
enorme esforço dos energinos (micro-
zimas) para recuperá-las – o que mos-
tra claramente que o transtorno celu-
lar vem do interior do ser humano.

– Minha filha tomou uma vacina para 
viajar para a África, e depois disso en-
trou em um processo esquizofrênico.
– E o que os médicos falaram sobre isso?
– Disseram que isso acontece muitas 
vezes.

Notem os leitores que a medici-
na reconhece o perigo das vacinas, 
mas não quer tratar seriamente 
sobre o assunto – afinal de contas, 
o poder por pior que seja sempre 
causa medo aos que o enfrentam. 

– Dr. Keppe, se Bechamp tem ra-
zão, a humanidade está passando por 
boba, ao acreditar na teoria bacteria-
na de Pasteur.

– E não é isso o que aconteceu?

Ciência não se faz com suposi-
ções e muito menos com milagres, 
mas a função dela é a de experi-
mentar as hipóteses, principal-
mente dos grandes cientistas para 
verificar sua veracidade.
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SAúdE

Por Claudia B.S. Pacheco, psicanalista, 
extrato do livro “A Cura pela Consciência 
– Teomania e Estresse”

O livro A Cura pela 
Consciência, teomania e 

Estresse é uma publicação da 
Proton Editora.

www.editoraproton.com.br

“Na terceira sessão de análise, 
relatou que nutria muito 

ódio pelas pessoas, desde 
pequena.” 

“Casou-se sabendo que não 
gostava do marido e, já no dia 

do casamento, brigou com a 
sogra, sogro e cunhada.”

“A alegria e a felicidade são como um 
remédio que vou tomando e que está 

fazendo efeito sobre minha doença. Estou 
me curando com pílulas de alegria e 

nenhum médico acreditava nisso! Minha 
família está atônita sem entender o que se 

passa comigo”  (relato de uma paciente 
recuperada de lúpus eritematoso através 

da Psicanálise Integral).

O lupus eritematoso é uma forma 
de doença aguda ou crônica tu-
bercular da pele, evidenciada 

principalmente no rosto e nas mãos. Há 
uma erupção de pele avermelhada, es-
camosa, purulenta e frequentemente se 
estende através do nariz em direção às 
faces numa formação semelhante à bor-
boleta. E, com o tempo, as mãos adquirem 
formato de garras, como num lobo. Pode 
levar à morte. Sua causa, de acordo com 
a Medicina, é “desconhecida”, embora os 
melhores especialistas reconheçam seu 
caráter psicossomático. Não existe ne-
nhuma forma de tratamento médico que 
cure ou melhore os sintomas.

Dr. Norberto R. Keppe atendeu em 
psicanálise a vários casos de lupus eri-

A Manipulação da Mídia
Entrevista com a radialista norte-americana Susan Berkley, de Nova York.

Por José ortiz neto, editor do SToP e professor de português (redação)  
na escola de Línguas Millennium

“Pessoas do conselho administrativo 
do The new York Times também 
compõem o conselho da eli Lilly, 

fabricante do Prozac, Cialis,  
medicamentos para diabetes...” 

tel: (11) 3814.0130
www.millennium-linguas.com.br

Mídia: O fim de Uma Era 

José Ortiz: Qual sua opinião sobre a 
mídia hoje?

Susan Berkley: O que há de mais evidente 
é que acabou a idade das grandes mídias, que 
estão perdendo audiência, dinheiro e entrando 
em falência. Com a nova tecnologia os cidadãos 
estão tomando conta da mídia e isso é uma boa 
notícia. Há milhares de canais pela internet. É 
super fácil hoje montar a própria televisão, o 
rádio, um blog, um podcast. A gente tem na 
Millennium Línguas um professor canadense 
(Richard Jones) com dois podcasts lindos, 
que têm muita audiência: “Thinking with 
somebody’s else head” e “Healing Through 
Consciousness”, com a dra. Cláudia Pacheco. É 
uma grande transformação.

J.O.: E a seu ver, a que se deve essa 
mudança?

tematoso, no Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo. Muitos des-
ses casos tiveram cura. A relação entre a 
vida psíquica e essa moléstia é surpreen-
dentemente clara.

Atendi certa ocasião uma pacien-
te que nos procurou pois sabia que seu 
caso não teria solução pela medicina 
tradicional. A doença já estava em grau 
relativamente avançado — seu nariz tra-
zia sinais já evidentes da moléstia e uma 
certa escamação nas mãos. 

Era ainda jovem, com pouco mais de 
trinta anos. Casada, mãe de três filhos, 
levava uma vida completamente desliga-
da da realidade. Vivia praticamente se-
parada do marido, sob o cuidado de seus 
pais, como uma adolescente solteira. Ne-
gava-se a assumir responsabilidades e só 
veio se tratar pois sentia muitas dores no 
corpo à noite.

Desde o início, mostrou que nutria um 
intenso ódio ao marido, o que era muito 
alimentado por sua mãe. Tinha frequen-
tes ausências — sentia afastar-se do local 
onde se encontrava e, às vezes, quando 

deitada, via-se afastar do próprio corpo, 
olhando para si mesma, à distância, numa 
voluntária fuga da realidade.

Na terceira sessão de análise, relatou 
que nutria muito ódio pelas pessoas, des-
de pequena. No colégio, vivia afastada das 
amiguinhas. Casou-se sabendo que não 
gostava do marido e, já no dia do casamen-
to, brigou com a sogra, sogro e cunhada.

Dizia que o único sentimento que 
conhecia era o ódio. E que odiava, in-
tensamente, dia e noite sem parar. Difi-
cilmente sentia amor por alguém, por 
alguns instantes — mas logo voltava ao 
ódio. Preferia agredir através do silêncio 
e o desprezo, pois acreditava que assim 
obteria bons resultados.

Certamente uma pessoa que odeia 
sem parar, está constantemente segregan-
do adrenalina e noradrelina e descarregan-
do na corrente sanguínea uma quantidade 
tão grande desses e outros hormônios, que 
jamais seu organismo poderia absorver 
sem causar sérias alterações endócrinas e 
neuro-imunológicas. O mecanismo de es-

tresse que se instalou nesta paciente, pro-
vocou consequências desastrosas.

Conscientizada do perigo enorme 
que estava correndo permitindo que o 
ódio dominasse sua vida e, consequen-
temente, o seu organismo, ficou muito 
assustada e disse que jamais imaginara 
que ela própria estaria se matando.

Seu tratamento consistiu em cons-
cientizá-la de que não tinha ódio pelo 
marido, ou pela sogra, mas pela consci-
ência que eles lhe traziam. Por exemplo, 
costumava associar o marido a “desuma-
nidade, grosseria, estagnação”. Interpre-
tação: a cliente não queria se conscien-
tizar de que tratava da sua vida de uma 
forma desumana, alheando-se totalmen-
te de seus problemas, estando numa to-
tal estagnação e destruição de sua saúde 
psíquica e orgânica.

Após dois meses de análise, dizia 
estar se sentindo praticamente curada, 
sem dores nem qualquer manifestação 
da moléstia. Havia suspendido totalmen-
te a medicação. Ao lado disso, dizia em 
suas sessões: “Sinto-me como se tivesse 
voltado à minha adolescência, com mui-
ta alegria de viver. Hoje gosto de dançar, 
brincar e cantar e fico surpreendida de 
como posso enfrentar tantos problemas 
em minha casa e minha família sem su-
cumbir e ainda ajudar”. 

Susan: As pessoas em grande parte já 
sabem que a mainstream mídia (mídia do 
poder, ou sistema) geralmente mente, por isso  
estão procurando notícias na internet, onde há 
livre acesso de notícias. Porém, ainda persiste 
a influência das grandes mídias na mente das 
pessoas, que ainda estão muito com a mente 
lavada cerebral.

cerebral. É uma  gripe muito leve que atingiu 
poucas pessoas nos EUA, mas a maistream 
mídia aterroriza o povo, e essa campanha 
pode render 400 bilhões de dólares à grande 
indústria farmacêutica, com a venda de 
remédios e vacinas no mundo inteiro. É uma 
técnica... Nos EUA estão sempre criando 
novos vilões para poder fazer guerras 
perpétuas com a ajuda da mídia, porque daí 
o povo vai aceitar os conflitos. Quando não 
conseguem um inimigo em pessoa, fazem 
isso com as bactérias... É o caso da “Gripe 
Suína”... O poder econômico usa a doença 
psíquica do ser humano; por isso, sem 
esse conhecimento da psicopatologia que 
Norberto Keppe traz no incrível trabalho 
dele, somos facilmente manipulados.

J.O: Na prática, como é a ligação entre 
o poder econômico e a grande mídia? 

Susan: Nos EUA, uma pesquisa da 
Universidade Estadual de Sonoma verificou 
que a NBC e o Washington Post possuem 
membros do conselho que também são 
membros do banco J. P. Morgan; a News Corp 
(Fox) é relacionada com a British Airways e 
Rothschild Investments. Pessoas do conselho 

administrativo do The New York Times 
também compõem o conselho da Johnson e 
Johnson e da  Eli Lilly, fabricante do Prozac, 
Cialis, medicamentos para diabetes etc. 
Então, você acha que o jornal vai publicar 
matérias objetivas sobre esses remédios? 
Ou sobre muitas outras coisas?

Como professora convidada da Millennium Línguas, 
Susan Berkley e Richard Jones já ministraram 
na escola  o curso “How to Perfect your English 
Pronunciation”.(Como Aperfeiçoar sua Pronúncia 
em Inglês”), para alunos avançados.

J.O.: Podia dar um exemplo?
Susan: Um exemplo é essa crise que está 

havendo agora, que não é crise nenhuma,  é 
uma crise fictícia de gripe suína e lavagem 
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Keppe Motor 
está a partir de 

hoje (1/9) na 
eCo Business

3º eIMPI - encontro Internacional 
de Medicina Psicossomática 

Integral Acontece em Cambuquira 
(MG), de 5 a 7 de Setembro

energética e Saúde

Música e Dança (Arteterapia)

orquestra e Coral

Informações e reservas Tel. (11) 3814-0130
www.grandehoteltrilogia.org.br

Apresentações do mundialmente 
famoso motor  pelos co-inventores 

acontecem até o dia 3,  no Estande  24 
(Ilha da Tecnologia) da Associação 

STOP a Destruição do Mundo.

KEPPE MOtOrMeDICInA PSICoSSoMÁTICA

Mostras diárias das aplicações co-
merciais do Keppe Motor, que 

economiza de 70 a 90% no consumo de 
energia, acontecem a partir de hoje no 
Centro de Exposições Imigrantes, em S. 
Paulo, que sedia de 1 a 3 de setembro a  
ECO Business Show 2009 - Feira e Con-
gresso Internacional de Econegócios e 
Sustentabilidade. Idealizada pelo diretor 
da MES Eventos, Ricardo Guggisberg, a 
Feira  reúne empresas e lideranças nacio-
nais e internacionais para debater o de-
senvolvimento sustentável. 

Segundo os co-inventores do Keppe 
Motor, Cesar Soós e Roberto Frascari, o apa-
relho  está pronto para diversas aplicações, 
como a linha completa de circulação de ar, 
ventilação e exaustão para estabelecimen-
tos comerciais e residências. “Isto significa, 
por ex., ventiladores de mesa, de coluna, de 
parede, de teto, exaustores de cozinha e ba-
nheiro, inclusive ventiladores e exaustores 
para aplicações com painel solar e bateria” 
diz Soós. Roberto Frascari destacou que 
“como o Keppe Motor funciona com o princí-
pio da ressonância, com energia natural, seus 
efeitos benéficos têm sido sentidos quando 
avaliados do ponto de vista terapêutico”.

No Estande da Associação STOP estará 
disponível ao público material em vídeo 
e literatura sobre o invento e a ciência 
que o fundamenta (Trilogia Analítica), 
incluindo o livro que serviu de base para a 
construção do Keppe Motor: A Nova Física 
da Metafísica Desinvertida, de Norberto 
Keppe, cientista que orientou passo a 
passo o desenvolvimento do aparelho, 
batizado, por isso, com o seu nome.

O painel “Gripe Suína e Outras 
Epidemias – A Visão da Psicos-
somática Integral”, apresenta-

do por profissionais da Medicina, Odonto-
logia e Fisioterapia com base na obra de 
Norberto Keppe, é um dos pontos altos do 
3º EIMPI, realizado no Grande Hotel Trilo-
gia (GHT) em Cambuquira, Minas Gerais, 
de 5 a 7 de setembro. O evento combina 
palestras terapêuticas com painéis sobre 
arte e saúde, exercícios físicos energizan-
tes, método de hidroterapia Kneipp, comi-
da saudável orgânica e de fogão a lenha 
(horta do próprio hotel), saunas finlande-
sa e turca, suco da saúde (frutas e vege-
tais) jantar com piano ao vivo e apresen-
tações musicais.

Do painel sobre a gripe suína (domin-
go, 6, às 9h30)  participarão os médicos dr. 
Roberto Giraldo (Colômbia), e dra. Vilma 
Lauer (Brasil), as dentistas Heloísa Segu-
rado e Márcia Sgrinhelli, co-criadoras da 
Odontologia Psicossomática Trilógica, e o 
fisioterapeuta dr. Michael Santos. Todos os 
profissionais integram o Departamento de 
Medicina Psicossomática Integral da SITA 
(Sociedade Internacional de Psicanálise In-
tegral - Trilogia Analítica).

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

Professora Päivi Tiura 
Artista plástica finlandesa

Desenvolva seus talentos
com Catinari

Aquarela

Pintura

Cursos:

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

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

Após o almoço, às 13h30, tem lugar o 
painel “De Onde Vem Nossa Energia e Saú-
de” apresentado pelos físicos co-inventores 
do Keppe Motor - César Soós e Roberto 
Frascari -  pelo nutricionista Fábio Iasi, a 
psicanalista Selma Genzani e o cientista 
Salvatore di Salvo, autor de vários livros so-
bre energética.

No sábado, o ponto alto é a oficina “Ar-
teterapia”: workshop de Música e Dança 
com as bailarinas Marja Torpo (Finlândia) 
e Mariane Fernandez (São Paulo, Brasil), o 
músico Fabrizio Billiotti (Itália) e o maestro, 
pianista e professor de música André Torres 
(Rio de Janeiro).

Os participantes que se interessarem po-
derão participar de atividades adicionais com 
os profissionais do Departamento de Medici-
na Psicossomática Integral da SITA como: ses-
sões de psicoterapia; consulta com médicos e 
dentistas, banhos terapêuticos, terapias com 
argila; massagem, acupuntura e reflexologia.

O evento será encerrado no domingo dia 
6, às 19 horas com Orquestra de Câmara e 
Coro Canto das Gerais de São Lourenço, sob 
a regência de Paulo Freitas.

O programa do evento inclui exercícios terapêuticos e energizantes ao 
ar livre à beira da piscina do Grande Hotel Trilogia...

... e comida orgânica vinda direto 
da própria horta do hotel.

O médico imunologista Roberto Giraldo participa do 
painel sobre a gripe suína e outras epidemias

Saiba mais sobre o Keppe 
Motor no Curso de 

Introdução a nova Física 
Aplicada, que terá início 

em setembro e será 
ministrado pelos próprios 

co-inventores. 

Tel: 3034-1550
www.keppemotor.com
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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 
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Pacheco 
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mesmos!

www.editoraproton.com.br
Tel. (011) 3032-3616
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Desinvertida (Livro + DVD) Programa o 

Homem universal nº 383
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Inglês

Metafísica

Carregamos em nosso 
Interior a energia eterna

Por norberto Keppe, psicanalista

www.trilogia.ws (11) 3032.3616

É fácil perceber que os problemas 
e dificuldades são como os 

objetos estranhos, enxertados 
na existência do ser humano – e 

que um dia deverão desaparecer, 
desde que são artificiais.

Se os microzimas (energinos) so-
brevivem à morte de seus hospedeiros, 
é sinal que eles não provêm dos corpos 
que habitam, ou melhor, eles têm pro-
veniência no exterior, do que é superior 
a eles – porque não existe coisa alguma 
que não venha de algo que não seja su-
perior a ele. 

– Tenho pensado muitas vezes que a 
vida em si é infinitamente superior a nós.

– O que acha que significa isso?
– Significa que estamos inseridos em 

uma estrutura de dimensão tão grande, 
que nem temos ideia.

Tudo o que existe só permanece as-
sim, enquanto está sendo sustentado por 
essa energia eterna, que se manifesta pe-
los energinos (microzimas), observável 
pelos microscópios de campo escuro.

– Acho muito importante perceber que 
nós nos alimentamos da energia que vêm 
pela comida, e nem tanto por ela mesma.

– O que pensa sobre isso?
– Acredito mesmo que, não é o pão que 

comemos, que se transforma em sangue, 
mas a energia que traz é superior a ele 
próprio.

Não existe nada que não seja duplo, o 
que esclarece que o alimento é constituí-
do por dois elementos, que se unem para 

liberar o mais forte que fornece a energia 
fundamental para a existência.

– Agora não sei como fica essa 
medicina naturalista, que coloca tudo em 
determinados alimentos.

– Explique melhor.
– Se todo alimento traz a energia 

essencial, todo ele é saudável.

A verdadeira aspiração (realidade) do 
ser humano é ter uma vida eterna, mesmo 
aqui – de maneira que as enfermidades e 
atribulações são acontecimentos irreais, 
que invadiram nossa existência.

– Não gosto de pensar nas coisas 
terríveis que sofremos.

– O que o sr. quer dizer?
– Quem pode gostar de uma existên-

cia repleta de problemas, dificuldades, 
doenças e mortes?

É fácil perceber que os pro-
blemas e dificuldades são como os 
objetos estranhos, enxertados na 
existência do ser humano – e que 
um dia deverão desaparecer, desde 
que são artificiais.

– Será que nossos sofrimentos 
não são ocasionados pelo pacto 
que tivemos com os demônios?

– É o sr. quem está falando 
sobre isso.

No início do cristianismo seus 
adeptos se isolaram da socieda-
de, difundindo a ideia de que essa 
orientação, não teria entrada na 
civilização – desse modo, organi-
zaram conventos e igrejas à parte, 
dando a ideia de que as palavras 
de Cristo não teriam aplicação 

dentro da vida social.

– Se a igreja pensa que só seus 
membros estão garantidos em alcançar a 
salvação, está ajudando os demônios.

– Por que isso?
– Deste modo, sobra só um pequeno 

grupo de escolhidos conforme ela acredita.

Parece que os religiosos esqueceram 
de que sua função seria a de ajudar a hu-
manidade, e não de tirar proveito só para 
si mesmos – o que impede que eles pró-
prios se beneficiem com toda essa pode-
rosa energia do povo.

- Existe uma indefectível união ener-
gética entre o ser humano e o Divino.

- Até mesmo os meios materiais 
provam isso através dos microscópios de 
campo escuro.

Tudo o que existe só permanece assim, 
enquanto está sendo sustentado por essa 

energia eterna, que se manifesta pelos 
energinos (microzimas), observável pelos 

microscópios de campo escuro.
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