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Estamos Começando o Período Mais
Maravilhoso da Humanidade
nização econômico-social; nascem com a
mesma semelhança física, mas passam a
ter uma existência inteiramente diversa;
o mundo foi criado para todos, mas somente alguns podem usufruí-la. E o motivo disso tudo é determinado pelo tipo
de civilização que vivem; porém, tudo
o que é real acaba se incorporando na
existência individual definitivamente.É
evidente que a estrutura social atual não
permite que o homem seja normal e se
desenvolva - mas é só uma questão de
tempo para ser desmascarada.
O bem, a verdade e o belo têm um
poder ilimitado; o mal é limitado, mas
o bem não tem limites - daí, a enorme
grandeza e maravilha que existe em
Deus, e a pobreza e incapacidade que
residem nos demônios.

Norberto R. Keppe, psicanalista

T

odas as pessoas de boa vontade que sentem medo devido
à situação econômica e social
atual, precisam saber que estamos em
uma fase de transição para um mundo
melhor, e que elas não têm nada para temer, e sim para exultar - desde que ajam
para que uma nova estrutura social justa seja criada. Até mesmo a palavra crise significa decisão e juízo; no sentido
mais original significa purificar ou limpar, purgar (Kir, Kri = sânscrito). Estou
mostrando que essa eterna dificuldade
econômica que o mundo passa, constitui
um sinal de advertência para que haja
mudança, como sendo a única maneira
de haver o verdadeiro desenvolvimento social. Aliás, só pode haver melhoria
quando se pode trabalhar com os problemas que as crises mostram. Acredito
que o ser humano possa presentemente
assumir consciência de como poderia
melhorar sua existência se aceitasse os
elementos que exponho neste livro.
A humanidade deverá se preparar
para passar por grande mudança em todos os setores da existência, por causa do
processo de conscientização que é irredutível; se não sou eu que trago uma realidade, outros trarão - porém, tudo o que é
veraz neste trabalho de trilogia, surte um
efeito muito poderoso em todas as mentes; é por esta razão que todos os que me
leem, ou se tornam amigos ou inimigos,
sendo difícil permanecer indiferentes a
não ser que não compreendam, por causa
da inveja e de uma educação totalmente
invertida (bajulação ao poderoso, e desprezo a os que trabalham).
Temos a forma da realidade em nosso interior, e não ela propriamente, estou
dizendo que toda verdade que conhecemos, adapta-se como se fosse uma luva
em nossa vida psíquica - que foi criada
para recebê-la.

É evidente que a estrutura
social atual não permite que
o homem seja normal e se
desenvolva - mas é só uma
questão de tempo para ser
desmascarada.
Por isso, toda vez que aceitamos uma
mentira, violentamos nosso psiquismo,
adoecendo-o. Fomos preparados para
usufruir do bem e não do mal. Estou dizendo que nossa estrutura é voltada para
a realidade, como a árvore que precisa da
água e a flor que se abre para o sol; portanto, cada consciência que temos ficará
definitivamente em nosso interior, até que
seja realizada. E como fomos criados para
viver o bem, o mal tem uma fase transitória na História da Humanidade; o mal é
diminuto e fraco perto do bem, tendendo
a desaparecer por si mesmo.
Os seres humanos são iguais pela natureza, e totalmente diferentes pela orga-

Só pode haver melhoria
quando se pode trabalhar
com os problemas que as
crises mostram.

Posso afirmar que a libertação está
no bem, porque podemos fazer tudo o
que quisermos com o que é bom - e estamos bitolados, diminuídos e mediocrizados com o mal. A alma dos negócios é a
honestidade, lembrando a famosa frase:
o crime não compensa. No bem, acabamos entrando no infinito por nos identificarmos com o Espírito de Deus, que
predominará em toda a humanidade.
Só é possível realizar o bem através
do bem, e inclusive reconhecer o mal; não
é possível chegar a qualquer bem através
do mal, nem mesmo reconhecer o que é
ruim. O ser humano resiste em realizar
o bem, para não aparecer a consciência
de seus erros; estou dizendo que o trabalho correto, que ajuda a humanidade
(e a si mesmo) geralmente não é aceito,
porque esclarece todos os nossos enga-
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nos. É fazendo o bem que vemos nosso
mal; é ajudando e amando o próximo,
que percebemos todas as nossas dificuldades. De maneira que estamos em uma
situação sem saída: como realizar o bem,
se não o estamos vivendo? E nem mesmo
consciência do mal poderemos ter nesta
situação? É por esta causa que estamos
organizando as empresas e residências
trilógicas, que são uma forma mais sã de
viver, e que apontarão os problemas que
existem no caminho.
Quando John Kennedy disse em seu
discurso de posse como presidente, que
o povo americano não deveria pensar o
que a nação poderia fazer por ele, mas o
que ele deveria realizar para os Estados
Unidos, estava notando que somente com
a abolição do egoísmo individual é que
conseguiria haver progresso. E a única
maneira de eliminar tal egocentrismo seria a de organizar uma existência social
normal, o tanto quanto fosse possível.
Só através de si mesmo, o ser humano poderá conhecer o mundo, e chegar
ao máximo da sabedoria, isto é, através
de sua vida psíquica - porque é o apogeu
de toda a criação; e só o homem tem um
mecanismo de contato com toda a criação e o Criador. Esta é a causa por que somos capazes de atingir tudo o que existe,
e saber até alguns segredos de Deus pois ele poderá transmitir aos filhos que
o amam tudo o que quiser.
A felicidade é proveniente da liberdade; quando William of Ockam afirmou
que a essência do ser humano era a vontade livre, não fez distinção de seu uso no
bem; esta idéia causou grandes transtornos, porque o homem pensou que poderia ser feliz também com o mal. É só uma
questão de correção em tal caminho, que
retornaremos definitivamente para o Paraíso Perdido, como falou Milton, o grande poeta inglês.
* Extrato do livro Trabalho & Capital
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O Poder da Consciência – A
Revolução Keppeana no Ensino
Extrato da palestra de Luciara Avelino e
Richard Jones, professores da Millennium
Línguas, no Fórum Psico-Social da STOP

Hoje em dia a neurose está tão aumentada que chegamos ao cúmulo de os
professores estarem com medo dos alunos,
como noticiou uma revista brasileira: “provocado pela indisciplina na sala de aula, um
distúrbio psicológico se alastra entre os professores: a fobia escolar”. As disciplinas que
conhecem (geografia, história, matemática)
ou técnicas pedagógicas aprendidas pelos
educadores mostram-se insuficientes diante do caos muitas vezes instalado em sala de
aula. Como pouco ou nada conhecem da patologia psíquica e social, ficam os professores sem saber como agir diante de inúmeras
situações patológicas. Por exemplo: como
lidar com um aluno que chega atrasado e,
com ar desafiador e mal educado, senta-se
na cadeira indisciplinadamente sem o material escolar? Como reagir quando o aluno
debocha de sua aula e o desafia? E as brigas
entre os alunos?

USA

Isso mostra como veio a tempo a novíssima ciência da Psico-Sócio-Patologia, desenvolvida por Norberto Keppe, para que o ser
humano aprenda a lidar com os problemas
psico-sociais que ele próprio cria; seu entendimento pelos educadores é fundamental
para que se restabeleçam a motivação, disciplina e o aprendizado nas escolas.
Keppe criou o ensino-terapia, ou seja,
o Método Psicolinguístico Terapêutico Trilógico, com ótimos resultados na Escola
Millennium, com adultos, jovens e crianças, e a Psicopedagogia Keppeana tem sido
aplicada igualmente com sucesso em escolas do ensino médio e fundamental. Uma
pesquisa efetuada na Millennium mostrou
que os estudantes se desenvolvem em todos os campos e que até mesmo sintomas
orgânicos são sanados em virtude de os
alunos se acalmarem através do aprendizado com esse método (artigo de Richard Jones, jornal STOP, ano I nº 7, 1 a 15 de agosto de 2008, que pode ser lido no site www.
stop-jornal.blogspot.com.). Para ajudar os

educadores na difícil tarefa de educar, com
base nesse ciência, o Instituto Keppe & Pacheco criou o Curso de Psicopatologia para
Professores(www.keppepacheco.com).
Uma pergunta constante é: Como ajudar o ser humano a ser bom? Como leválo ao conhecimento (sabedoria)? Sócrates
afirmou que primeiro a pessoa teria de
conhecer, para então agir certo. Keppe, ao
contrário, diz que primeiro a pessoa tem
de agir virtuosamente (no bem, beleza e
verdade), para só então conhecer o que
quer que seja, principalmente a si mesma
(“É necessário ser virtuoso para conhecer”);
para ele, a ação amorosa, bonita e verdadeira melhora os sentimentos e pensamentos, aumentando a inteligência e propiciando um verdadeiro aprendizado e trabalho
produtivo.
Até por intuição é possível ver que
enquanto o aluno não assumir uma atitude virtuosa não conseguirá aprender; e
enquanto não se conhecer a psico-sóciopatologia não se conseguirá estimular o

HAARP: Cientistas Qualificam
Projeto de “Vandalismo Global”

De Nova York, Susan Berkley, jornalista,
especial para o STOP
Tradução: Marcos Pera, Millennium
Traduções e Interpretações *

Antes de sua morte em 1943, o grande
inventor Nicola Tesla acreditava que uma
Muralha Chinesa de Defesa invisível poderia
ser construída em volta do país usando tecnologias que ele inventou. “Esta ‘teleforça’”,
disse ele, “é baseada num princípio da física
inteiramente novo, com o qual ninguém nem
mesmo sonhou. Esse novo tipo de energia poderia operar através de um feixe de um centésimo milionésimo de centímetro quadrado
de diâmetro e poderia ser gerado a partir
de uma usina especial que seria barata e levaria apenas cerca de três meses para ser
construída.” Para ele, esse feixe poderia
derreter motores de avião até a distância
de apenas 250 milhas.
Agora, as descobertas de Tesla parecem ter sido aplicadas pela Marinha e Força
Aérea dos Estados Unidos que se juntaram
à Universidade do Alasca, para construir
um protótipo para um sistema de armas
do tipo “Guerra nas Estrelas”, baseado em
terra, chamado HAARP (Programa de Pesquisa Ativa da Aurora de Alta Frequência).
De um conjunto de transmissores baseados em terra, em regiões remotas do
Alasca e outros locais ao redor do mun-

do, o HAARP aquece a ionosfera (a esfera
carregada eletricamente que circunda a
atmosfera superior da terra) com um feixe
eletromagnético focalizado nela. As ondas
eletromagnéticas refletem de volta à terra
e penetram em tudo – seres vivos e mortos,
fornecendo informações para os militares.
Perturbadoramente, a frequência necessária para a radiação penetrar na terra
está dentro da faixa que pode romper as
funções mentais humanas e também pode
afetar os padrões de migração de peixes e
animais selvagens que dependem do campo energético da terra para acharem suas
rotas. Esses efeitos são globais.
A publicidade do HAARP dá a impressão que isso é um projeto de pesquisa acadêmica com o objetivo de mudar a ionosfera
para melhorar as comunicações. Porém, documentos militares dos EUA afirmam que o
HAARP busca explorar a ionosfera para os
propósitos do Departamento de Defesa.
Cientistas norte-americanos independentes acreditam que efeitos imprevisíveis
do HAARP podem ser um ato de vandalismo global. Por exemplo, o aparelho poderia modificar o clima em virtude de alterar
os padrões dos ventos da atmosfera superior, construindo plumagens de partículas
atmosféricas, as quais atuarão como um
aparelho focalizador para os feixes irradia-

dos pelo HAARP.
O renomado pesquisador do HAARP,
Nick Begich Jr., autor de “Angels don’t play
this Haarp”, trocadilho para “Os anjos não
tocam esta harpa”, achou onze patentes
subjacentes ao sistema de armas do HAARP, incluindo: como fazer “Explosões de
Tamanho Nuclear Sem Radiação”, Radar
Acima do Horizonte, Sistemas de Detecção
de Mísseis Carregando Ogivas Nucleares,
Pulsos Eletromagnéticos Previamente Produzidos por Armas Termonucleares e outros truques da Guerra das Estrelas.
Begich também descobriu documentos da Força Aérea Estadunidense revelando que um sistema com propriedades semelhantes ao HAARP foi desenvolvido para
manipular e perturbar os processos mentais
humanos, através de radiação de rádio-frequência pulsada sobre amplas áreas geográficas. A tecnologia foi aparentemente usada
pelo Exército Americano contra tropas do
Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo,
tornando os soldados iraquianos ansiosos,
confusos e facilmente domináveis.
Begich descreve HAARP como um
tipo de acupuntura para a terra, usando o
princípio de ressonância para explorar as
poderosas forças de energia natural que
circundam o planeta. Os experimentadores
que querem fazer conexões antinaturais

Luciara Avelino

aluno a crescer nas virtudes e ter a oportunidade de voltar a ser feliz.
De acordo com Keppe, como nossa essência é boa, bela e verdadeira, a patologia
(neuroses, psicoses, enfermidades) consiste
na atitude de ir contra o ser essencial, querendo praticar o que é ruim, horrível e falso;
porém, quando a pessoa aceita ver essa atitude inconscientizada, consegue amenizar a
patologia, descobre as próprias qualidades
e obtém um incrível desenvolvimento.
Com a finalidade de explicar melhor
tudo isso, escrevemos o livro “Terapia em Sala
de Aula”, em co-autoria com o jornalista Sergio Campos (www.editoraproton.com.br). Os
interessados podem, também, assistir a nossas palestras no www.justin.tv/forumstop.

www.millennium-linguas.com.br

de forças entre partes deste sistema, poderiam causar uma alteração significativa no
campo elétrico no planeta? O uso da tecnologia HAARP poderia deliberadamente
ou acidentalmente causar terremotos, tsunamis e atividade vulcânica? Nos Estados
Unidos, diz Begich, o financiamento para o
HAARP é parte do orçamento “negro” secreto dos militares e portanto não sujeito
a um exame do Congresso. Porém, o Parlamento Europeu já aprovou uma legislação
regulando o uso dessas tecnologias.
Begich dá esperança que o Golias burocrático e acadêmico da indústria militar
multinacional pode ser afetado pelo poder
combinado de indivíduos determinados e
pela imprensa alternativa (como o Jornal
STOP). Ficar informado é o primeiro passo
para o fortalecimento, e através de artigos
como este nossa esperança é que o público
irá exigir que seus candidatos eleitos trabalhem para regular ou abolir o uso dessas
tecnologias perigosas.
Para saber mais, visite
www.earthpulse.com

* www.etranslate.com.br
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Fórum Psico-Social Stop

Curando o Mundo pela Consciência da Inversão
Fórum da STOP Continua na Internet

José Ortiz Camargo Neto,
editor do STOP
Centenas de pessoas e ONGS de
12 países e 14 capitais brasileiras
participaram do Fórum Psico-Social
“Curando o Mundo pela Consciência da
Inversão”, realizado de 13 a 15 de maio
pela Associação STOP a Destruição do
Mundo, em S. Paulo, no Instituto Keppe
e Pacheco, prédio do Colégio Stela Maris,
em Pinheiros. Na internet, as palestras
já foram acessadas por mais de 12 mil
pessoas de várias partes do mundo.
“Se nós não estudarmos seriamente
nas academias, nas escolas a ciência que
trata da vida psíquica do ser humano e
de como isso influi na sociedade, como
isso destrói, como isso arrasa com a nossa vida, o planeta não vai ter jeito”, disse
a presidente e fundadora da Associação
STOP a Destruição do Mundo, Cláudia
Bernhardt de Souza Pacheco, na sua palestra para o auditório que lotou o Ginásio de Esportes do Colégio Stella Maris,
no sábado, dia 15 de maio.
“Por que tem tanta gente, tantas
ONGs trabalhando para ajudar o planeta,

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco

e o mundo não sai desse impasse?”, perguntou ela. “É porque o ser humano não
quer olhar para si mesmo, não quer se conhecer, não quer ver o interior dele, não
quer perceber que a vida psíquica dele é
o que ele tem de mais poderoso, de mais
precioso e de mais perigoso, também,
para ele e para os outros, se ele não tem
consciência.”

Ela enfatizou a urgência de se estudar e conscientizar as descobertas da ciência da psico-sócio-patologia, desenvolvida por Norberto R. Keppe, que mostra
a relação entre a patologia individual e a
social, apontando caminhos e soluções
concretas, com base principalmente na
descoberta da patologia da INVERSÃO.
“O que é inversão?” disse dra. Claudia. “É o ser humano querendo ser servido pelo mundo, por achar isso vantajoso,
ao invés de querer servir a humanidade,
única atitude que lhe poderia dar felicidade e realização.Por isso, o ser mais
perigoso que existe no planeta não é o
rinoceronte, não é o leão, coitadinhos deles, é o ser humano, que tem elementos,
como as bombas atômicas, para destruir
o mundo todo. E mais perigoso ainda é o
ser humano poderoso. E pior de todos: o
poderoso doente.”
“A virtude”, disse Pacheco, “consiste em
desinverter a própria inversão, em dizer sim
ao sim (ao bem, à beleza e à verdade) e dizer
não ao não (ao egoísmo, à avareza, à inveja,
à arrogância, à ira, à patologia)”.
Referindo-se ao seu livro “História
Secreta do Brasil – O Millennium e o Ho-

Psicossomática Integral e Energética
Instituto Keppe & Pacheco abre Curso Livre na Área de Saúde

Começa em agosto (primeira terçafeira, dia 3) um novo curso do Instituto
Keppe & Pacheco destinado a profissionais e estudantes da área de saúde. Com
duração de 3 meses (12 terças-feiras, das
19 às 22 horas) ele fornecerá ferramentas
fundamentais no campo da psico-sóciopatologia no processo de prevenção e cura
das enfermidades humanas. A psico-sóciopatologia é uma ciência desenvolvida por
Norberto R. Keppe, que estuda a correlação entre as moléstias psíquicas, orgânicas
e sociais, englobando a psicossomática,
metafísica, filosofia, artes e energética).
O curso Psicossomática Integral e

Energética – Prevenção e Cura das Doenças Através da Conscientização da Vida
Psíquica, idealizado pela psicanalista
Claudia Bernhardt de Souza Pacheco,
prevê análise de casos clínicos sobre
curas das mais variadas enfermidades
através da Psicanálise Integral (como
enxaqueca, distúrbios dermatológicos,
ginecológicos, anomalias cardíacas, tumores, deficiências imunológicas, glandulares etc.).
A Psicanálise Integral, criada por
Norberto R. Keppe, foi aplicada por ele
durante mais de 20 anos no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

e em seu consultório particular em inúmeros países, tendo proporcionado a melhoria da qualidade de vida de milhares
de pessoas por todo o mundo, através da
conscientização.
O corpo docente do Instituto Educacional Keppe & Pacheco compõe-se de
médicos, odontólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, psico-sócio-terapeutas com
treinamento em Psicanálise Integral, com
larga experiência em cursos e atendimento no Brasil e exterior.
Será fornecido Certificado do Instituto Educacional Keppe & Pacheco aos participantes com presença mínima de 75%.

mem Universal”, resultado de pesquisa
em inúmeros países, com farto material bibliográfico e documental, Claudia
Pacheco afirmou: “Sempre houve uma
ideia, uma intuição, manifestada por
reis,filósofos, literatos, santos, estudiosos,
de que na América Latina, mais especificamente no Brasil (e ainda mais especificamente em São Paulo, de acordo com
alguns filósofos germânicos, que cito no
livro, e de acordo com Anchieta, Nóbrega
e outros) de que estaria desenhado nas
estrelas um local importante para sair
daqui um exemplo de uma sociedade mais
justa para a humanidade, uma sociedade
espiritualizada, uma sociedade tolerante,
uma sociedade universal”.
De fato essas são qualidades que o
povo brasileiro se orgulha de ter, e realmente o Brasil já ocupa lugar de liderança
no cenário mundial, mas Pacheco afirma
que tudo isso só se conseguirá realizar
com muita consciência e trabalho, sendo
essa a finalidade deste Fórum: ajudar a
curar o mundo, pela consciência da patologia, ou seja, da inversão.

Assista às palestras no site:
www.stop.org.br
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Toda Enfermidade Psíquica
ou Física Vem da Alma
em relação à verdade, que é o único
meio de viver saudavelmente.

Norberto R. Keppe,
psicanalista
Extrato do livro Teologia
Trilógica (Científica)

O

que o sr. fala que toda
doença vem da alma,
–
acho maravilhoso, disse
o cliente em sua sessão de análise.
– O que significa isso, para o sr.?
perguntei.
– É uma explicação perfeita do que
acontece com a existência humana.
Na década de 60 escrevi o livro
sobre Medicina Psicossomática com
o nome A Medicina da Alma, justamente para mostrar que qualquer
perturbação física é o resultado da
conduta espiritual.
– Dr. Keppe, é impressionante observar que o ser humano destrói tudo
o que pode.
– Ele destrói a natureza e o próprio corpo, e só não destrói a alma
porque não pode.

Como Deus criou o homem para
ser imortal, teria de preservar seu
lado mais essencial para que permanecesse para sempre, e esse aspecto
essencial é o que determina toda a
existência exterior.

Qualquer perturbação física é o
resultado da conduta espiritual
– Pelo que estou vendo agora, desconfio que toda a humanidade, não
cuida da vida psicológica.
– Como está notando isso?
– Por exemplo, a Medicina Psicossomática só vê fatores fisiológicos: remédios, exercícios, alimentação, ares
saudáveis, boas bebidas — e a questão dos sentimentos fica para trás.
Existe essa tendência doentia de
evitar qualquer contato com a vida
psicológica, que justamente constitui
a essência de toda existência — talvez
não necessite dizer que essa atitude
forma aquilo que a ciência do psicopatológico denominou de resistência

– O grupo que fizeram de mim ontem, nem me deixou dormir à noite.
– O que aconteceu?
– Eu querendo fazer uma análise
suave, todos os demônios dos clientes
se levantaram contra mim.
– Esses demônios com que a sra.
deseja viver num pacto, acabam com
a sra.
– O que fazer, então?
– Ou a sra. os enfrenta, ou eles se
levantam e acabam com a sua alegria.

Como Deus criou o
homem para ser imortal,
teria de preservar seu
lado mais essencial
para que permanecesse
para sempre, e esse
aspecto essencial é o
que determina toda a
existência exterior.
Todo analista trilógico (ou não)
tem de perceber que não existe outra saída, senão enfrentar o cliente e
seus demônios, como o próprio Jung
já disse tanto tempo atrás — e não há

outra alternativa para o próprio povo
viver bem, a não ser essa.

– Parece que não existe outro meio
para alcançar a saúde senão a de enfrentar os próprios demônios.
– Cada ser humano tem de conscientizar que o grande inimigo do homem é o demônio.
É fundamental perceber que os
diabos são seres espirituais, e mesmo os seres humanos que se tornaram demônios são assim, após o perecimento — aliás, todo o bem e todo
o mal, entram no mundo através dos
seus pensamentos e emoções.
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