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Os Grandes Gênios
Cometem Erros Fatais
Para a Humanidade

P

Por Norberto Keppe, psicanalista

odemos de certa forma
colocar os grandes gênios do
século XX como verdadeiros
anticristos, que puseram a civilização
em perigo – são os seguintes: Louis
Pasteur, Albert Einstein, Adam Smith,
Karl Marx, Charles Darwin e Sigmund
Freud – cada um em seu setor:
medicina, física, economia, sociologia,
antropologia e psicologia.
À primeira vista parece que eles teriam
trazido grande progresso, mas analisando-se bem veremos que praticamente
brecaram todo e qualquer maior desenvolvimento, fornecendo uma orientação
errônea – podemos afirmar que cada
um deles mentiu; Pasteur colocando as
principais doenças nas bactérias, Einstein criando a ideia que a energia vem
da matéria, Smith que o capitalismo iria
consertar a economia, Marx fornecendo
todo o poder ao Estado, Darwin que tudo
vem do nada, e Freud que a libertação viria da liberdade instintiva sexual.

- Parece que o maior escândalo do século XX foi o da orientação de Pasteur na
medicina, afirmou o cliente em sua sessão de análise.
- O que o sr. quer dizer com isso?
- Se ele colocou a origem das doenças
nas bactérias, acabou com o verdadeiro
conhecimento da ciência médica.
Toda organização social é atualmente
fundamentada em graves distorções, que
conduz o ser humano através dos maiores enganos – desse modo, raramente
encontramos pessoas satisfeitas com sua
existência.

A grande fome pelos medicamentos veio em
consequência das teorias bacterianas de Pasteur,
quando ele trouxe a ideia de que os males físicos
viriam do mundo exterior.

À primeira vista parece
que eles teriam trazido
grande progresso, mas
analisando-se bem veremos
que praticamente brecaram
todo e qualquer maior desenvolvimento, fornecendo
uma orientação errônea –
podemos afirmar que cada
um deles mentiu.
- Não entendo como é possível tantas
pessoas enganadas com o que fazem.
- Como assim?
- Minha filha por exemplo, namora
um indivíduo que não faz nada, e ela não
percebe.

- Ou ela percebe, mas prefere ter um
companheiro dependente?
A grande fome pelos medicamentos
veio em consequência das teorias bacterianas de Pasteur, quando ele trouxe
a ideia de que os males físicos viriam do
mundo exterior.

- É impressionante como Claude Bernard via os órgãos do ser humano funcionando em conjunto entre eles.
- Eram três os maiores cientistas da
medicina: além de Bernard, Bechamp e
Enderlein.
Tenho escrito várias vezes que todo
pensamento (e emoção) tem origem no
exterior, desde que não somos criadores,
mas criaturas.

- Dr. Keppe, pelo que eu tenho visto através da análise, se não seguimos a cabeça do
Criador, seguimos a do capeta.
- Como o sr. viu isso em sua existência?
- Toda vez que não quis seguir o bem,
a verdade e a beleza, estava ao contrário
destruindo tudo.
Tanto o pensamento, como os sentimentos são formas de energia que nos
vêm do cosmos, ou seja, do próprio Criador que criou e organiza tudo – enquanto que nós somos apenas captores dessa
força maravilhosa e eterna, mas só até o
ponto de ignorá-la, rejeitá-la e distorcêla, e aqui entra a conduta maligna dos
anjos e seres amalucados, que desejaram
tomar o lugar de Deus.
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O Estresse Psicológico é Causado pela
Raiva ou Medo Diante da Consciência
Mania de grandeza exagerada (teomania) é a causa da luta contra a percepção da verdade,
que gera uma tensão constante, originadora de enfermidades.

Por Cláudia B.S. Pacheco,
psicanalista
Existem, basicamente, duas
reações patológicas que o
indivíduo pode adotar diante
da consciência (percepção da
verdade): a de medo, a de raiva,
e/ou ambas, o que acaba por
originar os quadros neuróticos
e psicóticos e de doenças
orgânicas, através do estresse
gerado pela tensão constante.
Através das descobertas de Keppe,
penso que consegui explicar a causa da
alteração neuro-hormonal, mais especificamente o mecanismo psicológico do estresse - mal que assola praticamente toda
a humanidade. Existem, basicamente, duas
reações patológicas que o indivíduo pode
adotar diante da consciência (percepção
da verdade): a de medo, a de raiva, e/ou
ambas, o que acaba por originar os quadros neuróticos e psicóticos e de doenças
orgânicas, através do estresse gerado pela
tensão constante.
O conhecimento dos erros e dos problemas é visto pelo ser humano com grande perigo e ameaça. Diante da visão de um
erro, ou quando sentem inveja, os chama-
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dos indivíduos mais depressivos reagem
com medo, tendem para a fuga das mais
diversas maneiras. Geralmente são omissos, inativos. Outro grupo é o dos paranóides que, diante da consciência de uma
frustração, ou quando têm inveja, reagem
com raiva, agredindo, odiando, lutando.
Um terceiro grupo seriam os que mesclam
os dois tipos de reação: luta e fuga.

Tanto a raiva, como o medo
desencadeiam automaticamente
uma reação hormonal no
organismo, o que se processa
num nível frequentemente fora
da percepção da pessoa.

É sabido que tanto a reação de medo,
como a de raiva, ódio, são atitudes que a
pessoa pode, ou não, adotar diante da consciência. É claro que o humilde, o receptivo,
acata a verdade sem reagir, beneficiandose psicologicamente e poupando seu físico
de doenças desnecessárias, prolongando
sua vida e vivendo melhor.
Tanto a raiva, como o medo desencadeiam automaticamente uma reação hormonal no organismo, o que se processa
num nível frequentemente fora da percepção da pessoa. A raiva é responsável pela
liberação da noradrenalina e adrenalina na
corrente sanguínea. O medo, por sua vez,
provoca a secreção de acetilcolina e adre-

nalina. Sabe-se que nosso organismo está
apto a absorver cargas periódicas desses
hormônios, bem como as glândulas, que
trabalham sob sua estimulação, secretam
novos hormônios numa cadeia harmoniosa. Porém, se injetarmos constantemente
tais hormônios no nosso sangue, em pouco tempo nosso organismo entrará em
colapso (estress). E é o que acontece com
as pessoas que estão sempre com medo,
ou raiva e inveja sem, muitas vezes, terem
percepção disso.
O leitor poderá imaginar a quantidade
enorme de desarranjos hormonais, metabólicos, funcionais, disfunções do sistema
imunológico, e de doenças que poderão
resultar disso? As últimas descobertas da
Medicina comprovam a relação direta entre o câncer e o desequilíbrio do sistema
imunológico, por exemplo.

Tanto Walther B. Cannon como Hans
Selye, fisiólogo e endocrinologista, estudaram minuciosamente esses processos
e sistemas, mostrando em seus notáveis
trabalhos as maneiras como os sistemas
emocional, nervoso e endócrino interagem com as emoções de ira e medo.
Cannon concentrou-se na descrição das
respostas imediatas do organismo a tais
estímulos e Hans Selye, na “síndrome de
adaptação geral”, incluiu, além das reações de emergência imediata de Cannon,
os ajustamentos de longa duração provocados por estress prolongado.
Nos processos psicopatológicos encontramos com frequência os dois casos,
mas o mais frequente nos doentes psicossomáticos é a chamada “síndrome de
adaptação geral”. São mecanismos constantes, não raro de muitos anos, quando
o indivíduo permanece numa atitude inconscientizada de raiva ou medo. A luta
que empreendemos contra a consciência
é tão forte que gastamos toda a nossa
energia no sentido de tentar inutilmente
destruí-la. A tensão gerada pela luta leva
ao estress, que, por sua vez, comprovadamente, causa doenças, as mais variadas.

Extrato do livro “A Cura pela
Consciência – Teomania e Estresse”

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

Artistas pela STOP Expõem seus Trabalhos em SP

A Inveja, de Eduardo Catinari

A

partir de hoje, até o dia 24
de outubro, o público paulistano tem a chance de
visitar uma bela exposição
de arte que reúne as obras de escultura e
pintura de 25 artistas de São Paulo, Minas
e Helsinque (Finlândia). As obras poderão
ser adquiridas pelos interessados e parte
da renda reverterá para o projeto “Crescer
com Arte”, promovido pela Associação STOP
a Destruição do Mundo em Cambuquira
(MG), dedicado ao ensino artístico para as
crianças e jovens da cidade (www.stop.org.
br).Os trabalhos estão presentes na Galeria
Vitrimile (Rua Verbo Divino, 1065, Granja
Julieta, próximo ao Shopping Morumbi).

lennium-linguas.com.br) pode ser
visitada de segunda a sábado, das 9
às 19 horas, e aos domingos, das 12
às 18 horas. Dentre os artistas participantes destacam-se os pintores
Catinari e Nelson Colleti (colaboradores do jornal STOP), a arquiteta Luisa
Burkinski e a pintora Nancy de Andrade Pinto (coordenadoras do evento) e os aquarelistas finlandeses Paivi
Tiura e Markku Lyyra, professores de
inglês e finlandês na Millennium.

O renomado pintor Catinari (autor do quadro “A
Inveja”, ao lado) é um dos 25 artistas pela STOP que
expõem na Granja Julieta

A exposição beneficente, apoiada pela
Escola de Línguas Millennium (www.mil-
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Preserve seus dentes naturais
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O Ensino-Terapia Consiste em Ajudar o
Aluno a Aceitar a Própria Consciência
Por Anna Karin Bjornsdotter Lindquist
(Suécia), psico-sócio-terapeuta,
professora da Escola de Línguas
Numa das minhas aulas de inglês na Millennium Línguas, como parte do ensino-terapia que usamos, mostrei o quadro de Catinari
(ao lado) e perguntei o que os alunos entendiam. Como já têm uma certa compreensão da
psicopatologia, eles logo notaram o seguinte:
a pessoa que aceita se ver com problemas (figura do Adônis, à direita), conserva-se bonita,
inteligente e tranquila. Já aquela que deseja se
idealizar como perfeita, sem defeitos (figura
da esquerda) comete muitos erros, se enfeia e
fica muito desagradável. E, se o indivíduo não
quer ver nada em seu interior psicológico, (figura central) cai no desespero. A conclusão é
que precisamos aceitar ver com calma nossas
falhas, para poder corrigi-las, se quisermos ter
sanidade, na medida do possível. Os alunos se
acalmaram bastante ao perceber isso, e aprenderam inglês com muita facilidade, discutindo
esse tema.

Os alunos notaram no quadro o seguinte:
a pessoa que aceita se ver com problemas
(figura do Adônis, à direita), conserva-se
bonita, inteligente e tranquila. Já aquela que deseja se idealizar como perfeita,
sem defeitos (figura da esquerda) comete muitos erros, se enfeia e fica muito
desagradável. E, se o indivíduo não quer
ver nada em seu interior psicológico,
(figura central) cai no desespero.

Em seguida, lemos o seguinte texto do psicanalista e pedagogo Norberto R. Keppe, criador
do Método Psicolinguístico Terapêutico Trilógico que utilizamos na escola:
“O ser humano só percebe que é parado
quando se põe em ação, só vê o quanto é pecador quando se torna virtuoso – e o contrário
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também é válido; o individuo preguiçoso se
vê superativo, o mentiroso se julga sincero,
o agressivo acredita que é de paz – assim
como o demônio se acha angelical e o facínora um doador de bens.”
Também lemos este caso clínico, constante do mesmo livro de Keppe:
- Acabei de realizar o trabalho e fiquei
parado até agora, disse o cliente em sua sessão de análise.
-Por que acha que parou? perguntei.
- Parece que tenho medo de pegar outros trabalhos.
-Parando, o sr. pensa que não comete
erros.”
(Norberto R. Keppe, O
Universo dos Espíritos)
Estes trechos de Keppe, que lemos em
português e inglês na sala de aula, e o quadro de Catinari são profundamente terapêuticos e mostram muita sabedoria, pois
revelam que só o ser humano que está no
bem (ação boa, verdadeira e bela) consegue
ser consciente, ver o próprio mal e evoluir.
De outro lado, a pessoa que está na patologia (preguiça, agressividade) não consegue
se ver como é, por falta da prática da ação
boa, que justamente fornece a conscientização. Assim sendo, tal pessoa precisa
ser ajudada a se conscientizar, como único

modo de atingir a sanidade.
O ser humano normalmente se
vê muito são, achando que apenas de
vez em quando fica doente. Mas, se
observarmos bem, veremos que na
verdade todos somos neuróticos, em
maior ou menor grau.; e quando aparece um indivíduo menos doente (genial) geralmente é atacado, pois traz
a consciência de todos os males que
dominam a humanidade. Parece uma
tragicomédia, mas infelizmente essa é
a verdade. E como podemos resolver tão
situação? Há uma necessidade muito grande de consciência. Por isso o famoso filosofo grego Sócrates ficou famoso com a sua
frase “Conhece-te a ti mesmo”.

Mas para haver consciência precisa-se
humildade, que nem todo mundo tem. A pessoa precisa querer se conhecer, aceitar que
ainda há muitas coisas que ela não sabe. “A
única coisa que eu sei, é que nada sei”. (Socrates novamente) As crianças normalmente
aprendem rápido justamente porque não se
colocam acima, são mais humildes e querem
aprender com os outros.
É por esse motivo que na Escola Millennium Línguas utilizamos o método do psicanalista e pedagogo Norberto R. Keppe. Os
professores ensinam línguas e trabalham com
assuntos terapêuticos na sala de aula. Consequentemente os alunos aprendem a língua
muito mais rápido e também fazem uma forma
de terapia, obtendo um maior conhecimento
sobre si mesmos e o mundo. Um trabalho pedagógico verdadeiro que trata de desenvolver
o ser humano em todos os aspectos – o afetivo,
o intelectual e o estético, melhorando sua saúde e desenvolvimento pessoal.

Escola Millennium Unidade
Moema (11) 5052-2756

Livro Revisa o Direito à Luz da Ciência da
Psico-sócio-patologia de Norberto Keppe
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

Pela primeira vez um advogado une detalhadamente o campo do Direito à ciência da PsicoSócio-Patologia de Keppe para propor novas normas jurídicas à sociedade. O resultado é o livro O
Homem, a Sociedade e o Direito, do Dr. Jussier
Pires Vieira, que será lançado dia 17 de novembro de 2009, às 18h30, na Associação dos Advogados de São Paulo (Rua Álvares Penteado, 151
– Centro) em evento organizado pela Associação
Lusófona de Direitos Humanos (ALDH*), aberto
a todos os interessados.
Durante o lançamento haverá uma mesa redonda sobre A Importância da Psico-Sócio-Patologia para o Exercício do Direito, com participação do autor e dos advogados, dr. Paulo de Oliveira
Filho, dr. Edmar Hirt, dr. Rodrigo Pacheco Angélico, dr. Denis Rutkowski, dr. Douglas Machado, e de

Pérsio Burkinski.
Dr. Jussier é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Estado onde atua
desde 1973, e autor de vários livros especializados no setor jurídico.

Neurose e delinquência,
duas faces da mesma moeda

“Seria de fundamental importância as
Faculdades de Direito começarem a usar estes
conceitos - afirmou Norberto Keppe no seu
prefácio à obra - porque neurose e delinquência
são duas faces da mesma moeda – e se a classe
dos advogados tem a função premente de trazer
justiça a todos os povos, dr. Jussier iniciou essa
tarefa, que tem de ser continuada por todos

os indivíduos sinceros, que sabem
que muitas leis estão erradas e são
até prejudiciais aos povos e nações,
necessitando de uma total revisão.
Posso dizer mesmo que sem a ajuda
do Direito é impossível salvar o ser humano e
a civilização, porque afinal de contas se nascemos em uma sociedade injusta, seremos também assim – mas se ela se tornar justa todos nós
mudaremos para o bem. Quero parabenizar dr.
Jussier Pires Vieira pela sua coragem. Temos de
ter outros advogados assim”.

*A ALDH, uma Associação de cunho interdisciplinar, defende os direitos e a cultura dos povos de
língua portuguesa.

Inscrições: Associados R$10,00
Não-Associados: R$15,00
Tel.: (11) 3291-9200 / (11) 3034-1550
A ALDH fornecerá certificados
de participação.

Anna Karin B.
Lindquist,
profª. sueca
da Unidade
Moema

MILLENNIUM LÍNGUAS
ESCOLA-TERAPIA
Jason Coombs,

Matrículas Abertas Todos os Meses!
www.millennium-linguas.com.br

prof. canadense
da Unidade
Chácara Sto.
Antônio
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Inglês
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Rebouças 3814-0130
Av. Rebouças, 3887
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Augusta 3063-3730
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Moema 5052-2756
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Chácara Sto Antônio 5181-5527
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Metafísica

A Cura Psicorgânica Advém do
Manejo Certo das Forças Energéticas

Por Norberto Keppe, psicanalista,
a pouco seu funcionamento neurocerebral,
Extrato do livro Metafísica Trilógica Vol. II ao adotar uma atitude negativa diante dos
– Fenômenos Sensoriais Transcendentais sentimentos (bons), substituindo-os pelo
Enquanto Freud usou a expressão “cura
pela palavra” (Le Nouvel Observateur, 27
Mai au 2 Juin 1993, page 26), eu poderia
dizer: cura pela energia, o que transporta a
psicoterapia do campo filosófico para o realmente científico, da ação; essa força não
vem só da pessoa do terapeuta, mas principalmente da verdade que diz e que coincide
com as vibrações que vagueiam pelo espaço
produzindo um clima extremamente saudável. Este fato explica a existência de grande
número de técnicas que tentam a cura através de elementos eletromagnéticos: cristais,
cromoterapia, imposição das mãos; mas não
é suficiente porque tem de haver mudança
no interior do ser humano, pelo uso de uma
filosofia de vida e sentimentos corretos —
pois uma terapia que trabalhe com ideias
errôneas causa maior dano ainda. Como o
leitor vê, estou mostrando que todo processo de vida consiste no uso adequado da
energia vital (ato puro).
David Ingvar demonstrou, em 1974, no
Hospital Lund da Suécia, que nos enfermos
(esquizofrênicos) a irrigação sanguínea da
região frontal do cérebro era inferior à normal, onde justamente recebe as informações
sensoriais — o que significa que os indivíduos caem doentes porque imobilizam pouco

Em 1916 o dr. Abrams apresentou
pesquisa relatando que o órgão
doente tem uma vibração
diferente do são.

medo, inveja e ódio.

A consciência é o elemento
de percepção intelectual
mais energético devido sua
proximidade com o sentimento,
motivo pelo qual transforma toda
a personalidade quando é aceito.

O cliente J.Z. afirmou que está acreditando em uma mudança muito grande na
sociedade; na última reunião, em Londres,
notou que vários ingleses estavam pensando de acordo com nossa orientação — o
que lhe causou surpresa, porque antes se
opunham veementemente.
— A que associa tal fenômeno?
— Uma mudança de mentalidade, e
isso parece que está acontecendo em todo
o globo.
— Agora o senhor está aceitando o que
sua consciência já sabia há algum tempo e
não conseguia admitir!

Este é apenas um exemplo da conscientização humana sobre a alteração das forças
de energia na sociedade e na natureza —
aliás, a consciência é o elemento de percepção intelectual mais energético devido sua
proximidade com o sentimento, motivo pelo
qual transforma toda a personalidade quando é aceito.
No ano de 1916, o dr. Abrams apresentou o resultado de sua pesquisa relatando que o órgão doente tem uma vibração

diferente do são; a seguidora dra. Ruth
Drown construiu um gerador para emitir
radiações que recebeu o nome de circuito
Drown — que inclusive poderia ser usado
para fins comerciais, combatido e difamado pelo governo americano. Este trabalho
foi continuado em 1942 na Inglaterra por
George e Margarie de La Warr, e em 1946
na França pelo radiestesista Stanislas Bignand que aperfeiçoou vários aparelhos de
radiônica, que (conforme testemunhas do
tempo) começaram a realizar curas “milagrosas” — tendo sido proibido pela Ordem
dos Médicos que os colocou fora da lei por
motivos evidentes!
Em 1955, os irmãos Servranx criaram
o circuito radiônico para dispersar as energias negativas; em 1976, Bélizal e Morel escreveram o livro Física Micro-Vibratória e
Forças Invisíveis onde relatam a descoberta da radiação mais perniciosa entre todas
denominada de verde negativa. Em 1980,
foi publicado na França L’Émergence de
Enel mostrando a existência da transcendência na radiônica. Esse grande número
de pesquisa sobre a física energética evidentemente não é suficiente para levar o
homem ao equilíbrio, desde que a principal fonte de energia está em seu interior.
Cada ser humano vive em determinado
campo energético formado por suas idéias
e sentimentos, não apenas os que captou
do mundo exterior como os que elaborou
em sua cabeça. O que o cérebro mais emana são ondas energéticas (que podem se
transformar em palavras) que atingem a
mente produzindo mudanças.

www.trilogia.ws (11) 3032.3616

Aulas in Company!

Programas
Terapêuticos
TV / RÁDIO / INTERNET
Com Norberto Keppe
e Cláudia Pacheco

na TV

Diariamente às 6h
Segundas às 12 h
Quartas às 9h
Quintas às 20 h

Canais: NET 9, TVA 72 ou 99, TV DIGITAL 186

na RÁDIO

Mundial 95,7 FM
Terças às 16h

na INTERNET

www.trilogia.ws

link ‘Programas de TV e Rádio’

Livros
explicados
pelos
autores!
Adquira as obras
de Norberto
Keppe e Cláudia
Pacheco
explicadas em
DVD’S!
KIT do MÊS: A Cura Pela Consciência
(Livro + DVD) Programa O Homem
Universal Nº 379

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

