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Norberto R. Keppe, psicanalista

O sangue do ser humano é 
formado por três elementos: 

soro, os glóbulos vermelhos 
e brancos e as microzimas 
(ou endobiontes), que só os 
microscópios de fundo escuro 
percebem - mas o que é mais 
importante é notar que estas 
últimas se originam diretamente 
da energia essencial (escalar), 
com a função de recuperar as 
células deformadas devido à 
conduta neurótica das pessoas.

*Extrato do livro Teologia 
Trilógica (Científica)

www.editoraproton.com.br

A DeStruIção Do MunDo
 StoPInformativo Trilógico 

(Ciência, Filosofia e 
Espiritualidade)

Carregamos em nosso 
Interior a energia eterna

Se as microzimas (energinos) 
sobrevivem à morte de seus hos-
pedeiros, é sinal que elas não pro-
vêm dos corpos que habitam, ou 
melhor, elas têm proveniência no 
exterior, do que é superior a elas 
– porque não existe coisa alguma 
que não venha de algo que não seja 
superior a ela. 

– Tenho pensado muitas vezes que 
a vida em si é infinitamente superior 
a nós, disse o cliente em sua sessão 
de análise.

– O que acha que significa isso? 
perguntei.

– Significa que estamos inseridos 
em uma estrutura de dimensão tão 
grande, que nem temos ideia.

Tudo o que existe só permanece 
assim, enquanto está sendo susten-
tado por essa energia eterna, que se 
manifesta pelos energinos (microzi-
mas), 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 du-
plo, o que esclarece que o alimento é 
constituído 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 

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 es-
queceram de que sua função se-
ria a de ajudar a humanidade, e 
não de tirar proveito só para si 
mesmos – o que impede que eles 
próprios se beneficiem com toda 
essa poderosa energia do povo.

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

www.trilogia.ws (11) 3032.3616

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

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, mes-
mo aqui - de maneira que 
as enfermidades e atribu-
lações são acontecimentos 
irreais, que invadiram nos-
sa existência.

– Não gosto de pensar 
nas coisas terríveis que 
sofremos.

– O que o sr. quer 
dizer?

– Quem pode gostar de 
uma existência repleta de 
problemas, dificuldades, 

doenças e mortes?

É fácil perceber que os problemas e di-
ficuldades 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 adep-
tos se isolaram da sociedade, difundindo 
a ideia de que essa orientação, não teria 
entrada na civilização – desse modo, orga-
nizaram conventos e igrejas à parte, dan-
do a ideia de que as palavras de Cristo não 

Tela de Catinari sobre o sangue, com a energia essencial ou divina 
em seu interior. As microzimas foram representadas com a face de 

Cristo pintada por inúmeros autores, ao longo dos séculos.



Festival de Artes e Festa do Divino Acontecem 
Juntos em Cambuquira, Sul de Minas Gerais

o que é o ensino-terapia?

Com a participação de artistas in-
ternacionais, como os pianistas André 
Torres (brasileiro) e Gilbert Gambucci 
(norte-americano), serão realizados o 7º 
Festival de Artes e Cultura e a 6ª Festa do 
Divino, de 16 a 18 de julho,  na agradável 
estância hidromineral de Cambuquira, sul 
do Estado de Minas Gerais.

Os eventos - que visam ajudar a cida-
de e região do Circuito das Águas a recu-
perar seu antigo esplendor, através das 
artes e cultura - são organizados pela As-

José Ortiz Camargo Neto, jornalista

Informações e Reservas: 11 3814.0130
www.grandehoteltrilogia.org.br

Por Fabrizio Biliotti, jornalista e músico 
italiano, ex-redator da redação italiana 
da Bayerischer Rundfunk,  em Munique, 
Alemanha, Professor da Escola de Línguas 
Millennium

educação

eventos

www.millennium-linguas.com.br
(11) 3063.3730

sociação Keppe e Pacheco, dentro de seu 
projeto STOP a Destruição do Mundo, em 
conjunto com os munícipes. 

As festas contam com o apoio do 
Grande Hotel Trilogia, de voluntários 
da STOP, e de professores e alunos da 
Escola de Línguas Millennium de São 
Paulo, que participam diretamente de 
sua realização. 

  Piano & Viola 
  O popular e o erudito – piano clássi-

co e viola caipira de 10 cordas -  confluem 
num impetuoso show musical na cidade, 
sábado dia 17. O pianista clássico André 
Torres une-se a Tarcisio do Prado, Prêmio 
Nacional de Excelência da Viola Caipira 
de 2004 (Melhor Compositor) para um 
estonteante concerto de dois virtuoses 
em instrumentos que, com eles, passaram 
a andar juntos e  vieram para ficar. 

Cavalgada 
Cerca de 70 voluntários da STOP fize-

ram  milhares de flores de pano e papel, 
pombas e outros enfeites para ornamen-
tar a 6ª Festa do Divino Espírito Santo que 
vem sendo realizada cada vez com mais 
pompa em Cambuquira, com o objetivo 
de aproximá-la das festas originais de To-
mar, Portugal, criadas 7 séculos atrás pelo 
rei D. Dinis e a Rainha Santa Isabel. 

O ensino-terapia, criado por Norber-
to Keppe, é um método educacional sui-
-generis, praticamente ao contrário dos 
tradicionais, porque ao invés de permane-
cer no ensino técnico-intelectual, teórico, 
parte para a ação, visando principalmente 

A festa deste ano inclui a Cavalgada, 
com participação de 40 cavaleiros tem-
plários e mouros, vestidos a caráter, em 
cavalos ornamentados como nos tempos 
medievais; para a festa foram trazidos al-
guns cavalos puro-sangue lusitanos, con-
siderados os melhores do mundo. Haverá 
ainda a coroação do Imperador do Divino, 
dança folclórica portuguesa, bodo (distri-
buição de almoço gratuito para o povo), 
cerimônia das pombas brancas, comida 
típica portuguesa (doces e salgados) e a 
belíssima procissão dos tabuleiros, como 
havia em Tomar, sede dos templários. 

A festa do Divino conta com o apoio, 
em Cambuquira do Projeto Peti e Pé de 
Moleque (APAE), Grupo de Exercícios Fí-
sicos Lian Gong, PSF bairro de São João, 
Sr. Armando (Rotary Club local), Sílvio 
Brito (jornal de Cambuquira) e Johnny 
Produções, Amigas e Amigos do Projeto 
Ação no Bem de Cambuquira. 

ajudar o ser humano a conscientizar suas 
possibilidades e problemas e entender o 
mundo em que vive (sociopatologia)  para 
que consiga aprender o que precisa e  vi-
ver melhor.

A arte e o estudo de textos terapêu-
ticos, como os publicados no jornal STOP, 
têm um papel fundamental nesse tipo de 
ensino. Notamos, na Escola de Línguas 
Millennium, que através desse estudo o 
aluno consegue reduzir o estresse do dia-
-a-dia e obtém  um autoconhecimento,  
aprendendo com maior facilidade o idio-
ma estudado. O contato com  bons filmes, 
músicas, artes plásticas, literatura, textos 
da filosofia, ciência e teologia,  auxiliam o 
estudante não só a adquirir uma cultura 
geral, mas também a melhorar nos estu-
dos, profissão, relacionamentos, enfim, na 
vida em geral.

“A Milennium me ajuda enormemente, 
não só em meu inglês, mas em minha car-
reira e em minha vida” Karina Ulsen, De-
partamento de Engenharia de Minas, USP 

“A arte é o fundamento da civilização”, 
afirma o criador do Método Psicolinguís-
tico usado na Millennium,  Norberto R. 
Keppe. Na verdade, a estética favorece o 
contato com os universais da essência hu-
mana (o amor, a verdade e a beleza) que 
constituem a vida psíquica. No aprendiza-
do de línguas notamos que é fundamental 
a religação com a universalidade da vida 
psíquica ou consciência, que representa a 
verdadeira fonte do conhecimento.

“O papel da arte é justamente  desnudar  
a realidade maravilhosa e bela – pois ela 
tem condições de esclarecer tudo o que 
existe e não conhecemos ainda”. (KEPPE, 
Norberto, Sociopatologia, pág. 112).

 
A linguagem é uma forma de ex-

pressão dos conceitos universais, por 
isso o aprendizado de um idioma não 
pode ocorrer somente com o estudo de 
gramática (que vai até abafando esses 
elementos), mas pela vivência da língua 
(falar-ouvir-ler-escrever = ação).  Na hora 

de falar ninguém pensa: “agora vou usar 
um objeto direto, depois uma preposição 
e para terminar coloco um ponto.” Apenas 
expressamos conceitos universais. Por 
esse motivo, a criança aprende com mais 
facilidade que o adulto, pois está mais co-
nectada ao amor, verdade e beleza. 

Porém, é uma inversão achar que o 
ser humano perde a capacidade de apren-
der por causa do avanço da idade; o que 
acontece é que nós vamos cada vez mais 
bloqueando nossos sentimentos e idéias, 
necessitando agora reverter tal situação. 
O que é preciso é se religar aos sentimen-
tos e ideias universais, e o uso da arte e 
estudo de textos terapêuticos  no ensino 
de línguas na Escola Millennium é um ele-
mento fundamental para conseguir, inde-
pendente da idade, a religação com esta 
parte essencial da vida, favorecendo des-
ta forma a capacidade de se expressar, se 
elevar interiormente e vencer  qualquer 
dificuldade em aprender.

expediente: StoP é um jornal que transmite notícias de interesse público e artigos de diversos autores, ligados às 
descobertas de Norberto R. Keppe, psicanalista, filósofo, e pesquisador, autor mais de 30 livros sobre a psico-sócio-pa-
tologia. Criador da ciência trilógica (união de ciência, filosofia e espiritualidade) propõe soluções para os problemas 
dos mais diversos campos como:  psicanálise, socioterapia, medicina psicossomática, artes, educação, física, filosofia, 
economia, espiritualidade. Diretor Proprietário/ Editor Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84 Super-
visão científica: Cláudia B. S. Pacheco. Design Gráfico: Ângela Stein; Artigos: Norberto R. Keppe, Cláudia B. S. Pacheco; 
Fabrizio Biliotti, Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho. Redação: R. Itamira, 167, Morumbi. Gráfica: OESP Gráfica celso.
nascimento@grupoestado.com.br
Palavra do Leitor: Envie suas mensagens para jortizcneto@stop.org.br e angela@stop.org.br

Desfile dos tabuleiros

www.stop-jornal.blogspot.com

Procissão da Bandeira do Divino



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

Diariamente às 6h

Assista com Norberto R. Keppe e Cláudia B. S. Pacheco
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A Cura das Doenças pela Medicina  da Alma

Psicossomática Integral e energética: novo Curso 
do Instituto Keppe & Pacheco Começa em Agosto

Doença psicossomática (de psique 
(alma) e soma (corpo) é todo padecimento 
orgânico de origem psíquica. A Psicosso-
mática Integral, com a qual trabalhamos, é, 
na realidade, uma extensão da verdadeira 
medicina e psicanálise tradicionais, fazen-
do concretizar a premissa hipocrática, que 
visa tratar o doente, não a doença.

As pesquisas nesta área foram inicia-
das  cerca de quatro décadas atrás no Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo pelo dr. 
Norberto Keppe, após ter retornado de sua 
formação psicanalítica em Viena, Áustria. 

No HC ele fundou, na Clínica do Prof. 
Edmundo Vasconcelos, o Setor de Medicina 
Psicossomática, onde passou a atender em 
psicoterapia os doentes de várias clínicas do 
hospital, como os portadores de moléstias 
do aparelho digestivo, circulatório, respira-
tório, ginecológico, hematológico, obtendo a 
remissão das mais variadas moléstias ape-
nas com o atendimento psicoterapêutico. 
Os resultados desse  trabalho foram reuni-
dos em seu livro A Medicina da Alma, que é 
um compêndio de psicossomática integral, 
e um manual para os iniciantes nesse setor. 

 

Começa na primeira terça-feira de 
agosto (dia 3)  o novo curso do Instituto 
Keppe e Pacheco, denominado Psicosso-
mática Integral e Energética – Prevenção 
e Cura das Doenças Através da Conscien-
tização da Vida Psíquica. Idealizado pela 
presidente do Instituto, Cláudia B. S. Pa-
checo, terá 3 meses de duração e vai for-
necer conhecimentos fundamentais para 
auxiliar na prevenção e cura das enfermi-
dades humanas.

Segundo sua idealizadora, os alunos 
irão estudar a relação que existe entre as 
doenças psíquicas, orgânicas e sociais, 
com base na ciência da psico-sócio-pa-
tologia, de Norberto R. Keppe. Para ela, é 

terAPÊutICA PSICoSSoMÁtICA

CurSoS

www.editoraproton.com.br
(11) 3032.3616

Cláudia B. S. Pacheco, extrato da 
revista de Psicanálise Integral, 
Agosto de 2005, nº 31

dos os remédios são fabricados numa ten-
tativa de imitar algumas das substâncias 
naturais, no sentido de suprir a ausência 
de umas ou agir como inibidoras de outras. 
É óbvio, porém, que por melhor que se imi-
te uma substância natural, fabricada pelo 
organismo, jamais conseguiremos obter 
a solução ideal. Ao contrário, todo e qual-
quer medicamento produzirá efeitos cola-
terais, mais ou menos prejudiciais.

fundamental a compreensão integral do 
ser humano, ou seja, de seus problemas 
psicológicos, orgânicos e sociais, por isso 
o curso  abrange o estudo de  inúmeros 
campos aparentemente diversos, mas es-
sencialmente unidos, como psicossomáti-
ca, artes, filosofia, metafísica e energética. 

Haverá o estudo de muitos casos clíni-
cos sobre curas das mais diversas moléstias 
através da Psicanálise Integral (como enxa-
queca, distúrbios dermatológicos, ginecoló-
gicos, anomalias cardíacas, tumores, defici-
ências imunológicas, glandulares etc.).

A Psicanálise Integral, criada por Nor-
berto R. Keppe em Viena, Áustria, foi por 
ele aplicada durante mais de duas déca-

das no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP e em seu consultório 
particular em vários países, tendo propor-
cionado melhoria da saúde e da qualidade 
de vida de milhares de pessoas por todo o 
mundo, através da conscientização.

O corpo docente do Instituto Edu-
cacional Keppe e Pacheco compõe-se de 
médicos, odontólogos, psicanalistas, fisio-
terapeutas, psico-sócio-terapeutas com 
treinamento em Psicanálise Integral, com 
larga experiência em cursos e atendimen-
tos no Brasil e exterior.

Um Certificado do Instituto Educacio-
nal Keppe e Pacheco será fornecido aos par-
ticipantes com presença mínima de 75%.

Dra Heloisa Coelho
CRO - SP 27.357
(11) 4102-2171 (Rua Augusta, 2676)
Dra Márcia Sgrinhelli
CRO - SP 25.337
(11) 3814-0130 (Av. Rebouças, 3887 
atrás do Shopping  Eldorado)
www.odontotrilogica.odo.br

Informações e Inscrições:
(11) 3032.3616 / 3032.4105
www.keppepacheco.com
cursos@keppepacheco.com

A Cura pela Consciência
 Posteriormente, tendo eu ingres-

sado como sua assistente,  pude ampliar 
essas pesquisas, que se estenderam aos 
pacientes da Clínica da Sociedade de Psi-
canálise Integral em vários países. Desde 
a publicação do meu primeiro livro sobre 
o assunto, em 1983 (A Cura pela Consci-
ência – Teomania e Stress), alguns médi-
cos  juntaram-se a mim nessas pesquisas 
e formamos o  Departamento de Medicina 
Psicossomática Integral da SITA (Socieda-
de Internacional de Psicanálise Integral – 
Trilogia Analítica). 

De lá para cá procuramos nos apro-
fundar nessas pesquisas dentro do pos-
sível, de modo autofinanciado, para a 
ampliação dessas descobertas. Os pa-
cientes pesquisados sempre foram de 
ambos os sexos, várias idades, raças e 
nacionalidades, interesses e profissões; 
crianças, adultos e idosos incluíram-se 
na amostra pesquisada.

 
A Farmácia Interior
 Pudemos constatar em todos os casos 

que o ser humano de fato possui o que nós 
chamamos de “Farmácia Interna” , ou seja, 
todas as substâncias químicas necessárias 
e perfeitas para sua recuperação. Aliás, to-

 
O Estímulo Psicológico
O que constatamos através de todos 

os casos tratados é que existem certas ati-
tudes psíquicas, que poderíamos chamar de 
positivas, as quais podem estimular o nosso 
sistema imunológico para agir eficazmente 

na cura de doenças. E as atitudes negativas 
irão provocar uma variedade enorme de 
doenças, desde um simples resfriado, até 
os cânceres e doenças degenerativas mais 
graves, levando o ser humano a se matar 
precocemente. Todo médico ao fazer uma 
anamnese (levantamento dos dados da vida 
do paciente) não pode evitar perceber a li-
gação entre o estado emocional e a saúde 
do cliente. Mas geralmente isso não é levado 
em conta no relatório clínico, deixando-se 
de lado, assim, os dados de maior valia, que 
evidenciam a real etiologia das moléstias.

 
A Verdadeira Medicina
 A meu ver, não existe outra medi-

cina que não a psicossomática. Pratica-
mente nada acontece em nosso corpo, 
sem que anteriormente tenha sido emiti-
da uma ordem de nosso cérebro para que 
tal fato se desencadeie. 

Nosso organismo é como uma orques-
tra que deveria funcionar de maneira  incri-
velmente harmônica, caso nossas emoções 
e atitudes estivessem de acordo com a nos-
sa realidade, isto é, fossem atitudes de pre-
servação e construção da vida.



o Ser Humano nasce, 
Vive e Morre Doente

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

Proton Editora (11) 3032.3616
www.editoraproton.com.br

– Não sei por que estou doente 
agora, disse o cliente em sua sessão.

– O sr. precisa conscientizar que o 
ser humano nasce, vive e morre doente. 
respondi.

– Essa ideia me deu forte alívio 
agora.

Posso afirmar que o maior pro-
blema do ser humano não é sua 
doença, mas  a não aceitação dela 
– o que equivale dizer que os hos-
pitais estão repletos de indivíduos 
que têm aversão ao conhecimento 
de suas enfermidades – é claro que 
existem exceções.

– Dr. Keppe, se não estou engana-
do, parece que não existe pessoa algu-
ma sã.

– O sr. conhece alguma pessoa in-
teiramente sã?

– Para falar a verdade, não.

De modo geral, o que o povo 
denominou de doença são apenas 
os sintomas físicos, que são o re-
sultado das emoções descontro-
ladas – portanto, de descontroles 
físicos passageiros.

– O que a sra. acha de seus colegas 
de trabalho? perguntei à cliente.

– Eles são desonestos, corruptos e 
sem ética.

– Mas a sra. tem exatamente essa 
ideia de si mesma.

tudo para ignorar o mal que realiza?

Quando o ser humano distorce a 
realidade, e pensa de maneira errô-
nea, não tem medo da ideia errônea 
que está corroendo seu cérebro.

– Sempre leio que podemos ima-
ginar o que quisermos, que não tem a 
menor importância.

– O que acha dessa orientação?
– Agora, com seu trabalho trilógi-

co, acredito que causa enorme mal.

A questão da disposição psíqui-
ca em relação à vida, é fundamental 
para o ser humano – se essa disposi-
ção é boa, a pessoa passará por cima 
de toda dificuldade, mas se for ruim, 
qualquer problema será visto como 
sendo uma enorme dificuldade.

A megalomania e arrogância se 
alimentam dessa ideia de se achar 
perfeito, e ao mesmo tempo em pen-
sar que só o próximo está coalhado 
de erros.

– Penso que é muito importante ver 
que a mensagem cristã não foi aceita.

– O que o sr. quer falar com isso?
– Cristo foi esotérico e os cristãos 

são exotéricos.

De fato, o cristianismo vê todos os 
problemas fora, e Cristo pelo contrá-
rio, mostrava que eles são internos.

– Na infância minha mãe me deu 
uma ideia ruim de Deus.

– O que ela falava?
– Que Deus castiga quando a gen-

te pratica o mal.
– Nesse caso, sua ideia é que pode 

realizar qualquer mal sem consequên-
cia.

A análise dessa cliente me fez 
lembrar a famosa frase de Ana Aren-
dt sobre a banalização do mal – como 
se pudesse praticar qualquer mal, 
sem que houvesse um resultado 
ruim depois; a cliente continuou no 
mesmo tema.

– Mas eu não tenho ideia quando 
estou fazendo algum mal.

– A sra. não tem ideia como faz 

“A Arrogância (Catinari)
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