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“O tempo de 
existência desse 

doente é geralmente 
condicionado à sua 

disposição psíquica”
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contra a moral e os bons costumes”; e lei de 31/12/1973. Regulamentação específica e federal.

Pelo espírito desenvolvido 
neste livro, os leitores já pode-
rão perceber que nossa intenção 
foi a de fazer uma investigação 
sobre os problemas psíquicos 
nos indivíduos acometidos por 
essa moléstia.

Em 1952 ouvimos um relato 
de um psiquiatra americano, afir-
mando um fato sucedido com um 
coronel do exército que, desenga-
nado no hospital, revoltou-se de 
tal modo com a ideia de sucum-
bir que, depois de seis meses em 
casa, foi examinado novamente 
pelos peritos, tendo-se constata-
da sua completa cura.

Aliás, houve casos muito 
curiosos no próprio Hospital das 
Clínicas, com dois doentes, por-
tadores de câncer inoperável. 
Um deles procurou um conhe-
cido mistificador, e o outro, sem 
sair de seu lar, obtiveram remis-
são total da moléstia.

O primeiro fato que constata-
mos é que parece haver estrei-
ta relação entre o que acontece 
com a doença no plano físico e 
o sucedido com a neurose na 
psique: uma involução no de-
senvolvimento, ou melhor, uma 
regressão, o que quer dizer uma 
autodestruição paralela.

Vejamos o seguinte caso 

Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro A Medicina da Alma,
Cap. 15,  pág. 143

*Norberto Keppe é fundador e presidente 
da SITA - Sociedade Internacional de Trilogia 
Analítica - (Psicanálise Integral), psicanalista, 
cientista social, filósofo e escritor com mais 
de 35 livros publicados.

Leia artigo na íntegra: 
www.stop.org.br link: Jornal STOP

acontecido com um ajudante de 
mecânica nos Estados Unidos 
da América, que pretendia cons- 
truir um carro capaz de obter o 
recorde de corrida mundial.

Tempos antes, seu chefe fora 
acidentado mortalmente, e ele re-
construíra o carro, com o dinheiro 
que a viúva de Athol Graham rece-
bera, de contribuições espontâne-
as do povo, devido ao seu estado 
econômico precário.

Fora muito criticada por esse 
gesto, e procurava mesmo ajudar 
Otto Anzjon em sua tarefa, que 
demorou meio ano. 

Finalmente, ele próprio foi pi-
loto na corrida, atingindo a mar- 
ca de 406 quilômetros horários.

No mês seguinte foi hospita-
lizado, morrendo em 24 de no- 
vembro de 1962.

“Durante os anos em que o 
rapaz trabalhara no “City”, aju- 
dando Athol, a doença estaciona-
ra, mas quando este morrera, co-
meçou a piorar outra vez. Deste 
modo, Zeldine, a viúva, tomara a 

resolução de tentar proporcionar 
a Otto outra oportunidade de vi-
ver”, é o que diz o texto a respeito.

Enquanto Otto Anzjon tinha 
um ideal, um motivo para viver, 
conservava-se assim. Quando 
pensou que havia realizado sua 
finalidade, a moléstia se desenvol-
veu rapidamente, destruindo-o.

Aliás, tal fato é observável em 
todo canceroso. Na enfermaria 
da clínica onde trabalho, o tem-
po de existência desse doente é 
geralmente condicionado à sua 
disposição psíquica.

L. A. estava internado havia 
seis meses com câncer. Na mesa 
de operação o cirurgião viu que 
nada mais poderia fazer.

No entanto, resistiu ainda 
pelo espaço de cinco meses, pe- 
recendo no dia seguinte ao afir-
mar: — “Desta vez não consigo 
mais gostar da vida. Estou since-
ramente desanimado.”

O dr. Lawrence Leshan, pro-
fessor de psicologia do “Union 
Theological Seminar”, de Nova 
York, afirmou ter encontrado 
uma correlação muito curiosa 
entre os indivíduos portadores 
de câncer e certos problemas da 
infância. Diz ele o seguinte:

“No começo da vida, a criança, 
que é propensa a contrair câncer, 
tem uma péssima experiência 
psíquica, como a provocada pe-
las relações emocionais com os 

outros, levando-a a atitudes de 
dor e de fuga. Ao mesmo tempo, 
ela tem sentimentos de culpa e 
de autocondenação. Sua tendên-
cia de se afastar de amizades 
muito chegadas, caracteriza sua 
existência daí por diante. Deste 
modo, tem falta de agressividade 
no expressar ou defender os seus 
interesses, dando a impressão de 
ser pessoa muito decente.”



Nossa boca é um incrível sistema 
biológico dinâmico, com uma média de 
750 milhões de microrganismos por 
mililitro de saliva. Apesar de tão imen-
sa quantidade, as diferentes formas de 
microrganismos convivem em perfeito 
equilíbrio entre si e com o ser humano.

Esses microrganismos, que habi-
tam regiões como língua, bochecha e 
dentes, são muito importantes para 
nós, pois contribuem para a nutri-

* Entrada sugerida: 1kg de alimento 
não perecível para a Campanha Ação 
no Bem de Cambuquira, MG

Entrada franca*
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Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho, 
dentistas psicossomaticistas

As Bactérias Bucais são 
Úteis e Necessárias à Saúde

O século XX caracterizou-se por 
uma quantidade inaudita de 

guerras e conflitos por todas as 
partes do globo. O avanço tecno-
lógico permitiu que esse aumento 
ocorresse rapidamente. A partir de 
então pôde-se matar muito mais e 
em menor tempo.

Além disso, a mesma “ciên-
cia” desenvolveu métodos super-
-rápidos de consumir e envenenar 
o planeta e seus habitantes, garan-
tindo lucros imensos para peque-
nos grupos de poder da economia 
e finanças. De repente, o poder do 
capital (dinheiro) dominou todos 
os outros e escravizou a humani-
dade, até mesmo os próprios mi-
lionários, encapsulados que fica-
ram em sua psicose e infelicidade.

A partir dos anos 60, vimos 
crescer movimentos de libertação 
provenientes de todos os campos 
e dentro das mais diferentes insti-
tuições. O ser humano começou a 
questionar seriamente todas as leis 
às quais foi submisso durante milê-
nios. Nesta série de contestações os 
valores bons foram negados junta-
mente com os invertidos.

Em meio a tantas controvérsias, 
lutas e desorientação, algumas vozes 
mais iluminadas vêm-se fazendo ou-
vir, e alguns movimentos mais lúcidos 
nasceram com o intuito de preserva-
ção do planeta e do ser humano.

Em 1970, Norberto Keppe 
começou a seguir seus próprios 

Por Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, 
extrato do livro “História Secreta do Brasil - 
Vº Império - O Milênio Universal”, pág. 11

caminhos na ciência, e criou o seu 
próprio método de psicanálise, 
que ia, em vários pontos, em dire-
ção oposta ao pensamento tradi-
cional. Em 1977, ao perceber me-
lhor o que chamou de INVERSÃO 
PSÍQUICA, conseguiu fazer suas 
principais descobertas que foram 
aplicadas a vários campos do co-
nhecimento e da prática da civili-
zação. O ser humano não desen-
volve nem 10% de sua capacidade 
por causa dessa mesma inversão.

DESCOBRINDO OS SEGREDOS 
DA HISTÓRIA

Ao mesmo tempo senti ser 
preciso que mais pessoas soubes-
sem de um lado da História que 
os livros das escolas não nos con-
taram e que eu, devido a muitos 

anos de pesquisa que pude reali-
zar em diversos países percorri-
dos a trabalho, tive a grande ale-
gria de descobrir. Essa pesquisa 
apontava para o meu próprio país 
– o Brasil – como cenário de uma 
virada muito significativa nesta 
época decisiva em que vivemos. 
Quando estivéssemos próximos 
da destruição total, no Brasil sur-
giria uma nova civilização, muito 
avançada, que daria origem à cha-
mada Era de Ouro e de Paz – um 
exemplo de vida e um grande au-
xílio para todos os povos.

Mais recentemente a desco-
berta feita no Brasil, de uma nova 
“tecnologia verde” de motores ba-
seada na Nova Física, capaz de eco-
nomizar até mais de 90% de ener-
gia sem nenhuma destruição de 
recursos naturais – o Keppe Motor 
– deu-nos a esperança, concreta, de 
que poderíamos conseguir uma rá-
pida recuperação e grande progres-
so em relativamente pouco tempo.

Acredito que vale a pena os lei-
tores também saberem desses da-
dos impressionantes que apontam 
para a nossa Pátria como o palco da 
grande desinversão do mundo.

A luz da consciência iluminou 
o fim do túnel.

*Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, vice-
presidente da SITA - Sociedade Internacional 
de Trilogia Analítica, psicanalista e escritora.
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ção (através da síntese de vitaminas 
e início da digestão). Agem na defesa 
da boca, impedindo a implantação de 
microrganismos estranhos ao meio. 
Estimulam a formação de anticorpos 
e contribuem para o desenvolvimento 
de órgãos e tecidos.

É aí que está o maior problema dos 
antissépticos (enxaguatórios): eles fo-
ram feitos para destruir as bactérias, 
que são extremamente úteis ao orga-
nismo. O uso constante desses medi-
camentos pode causar diversos efeitos 

colaterais, como: alteração do paladar, 
manchas em dentes e restaurações, ir-
ritação e ressecamento da mucosa etc. 
Pior ainda: um desses antissépticos 
tem sido considerado como co-cance-
rígeno (capaz de produzir câncer, jun-
tamente com outros fatores).

O melhor meio de manter a saúde 
bucal é através do equilíbrio emocio-
nal, além de bons hábitos de alimenta-
ção e higiene oral.



Temos de deixar claro 
que são as outras pesso-
as que percebem como 

somos, justamente porque o 
notam através de nossa con-
duta (ação) – o que equivale 
dizer que o ser humano só se 
mostra através do comporta-
mento. Neste caso, podemos 
afirmar que o que pensamos 
e sentimos pode estar fora 
do que somos realmente, por 
causa dos delírios que cria-
mos. Por exemplo, o indivíduo 
rico que não usa seu dinheiro 
é «pobre», e o pobre que usa o 
pouco que tem é «rico» – con-
siderando a riqueza em seu 
sentido geral. Como somos 
o que fazemos, só é possível 
conhecer realmente uma pes-
soa através de sua conduta – 
neste caso, são mais os outros 
que conseguem nos reconhe-
cer melhor.

– Minha casa está em situação 
tão estranha; não brigo mais com 
meu marido, mas parece tudo tão 

O Ser Humano é Aquilo 
Que Ele Não Quer Saber

Norberto R.  Keppe
Extrato do livro A Origem da Sanidade, pág. 47

Psicanalistas formados no método 
psicanalítico de Norberto Keppe 
dão atendimento em sessões in-
dividuais e de grupo para adultos, 
adolescentes e crianças. As sessões 
podem ser realizadas pessoal-
mente ou à distância (por telefone 
ou skype), em português, inglês, 
espanhol, francês, italiano, alemão, 
finlandês e sueco. Informações e 
marcação da primeira entrevista-
teste (11) 3032-3616 ou 
contato@trilogiaanalitica.org

Atendimento Psicanalítico

“O que pensamos 
e sentimos pode 
estar fora do que 
somos realmente, 

por causa dos 
delírios que 

criamos”

esquisito! – disse a cliente em sua 
sessão de análise. 

– Ou agora é que a sra. está 
percebendo uma situação que 
sempre existiu? interpretei.

Estou mostrando, com este 
exemplo, que o ser humano é 
totalmente diferente daquilo 
que procura mostrar.

– Tenho uma aluna que fez 
implante de dentes, depois teve 
câncer, foi operada, voltou às 

aulas, e agora vai ser operada 
outra vez; tem um gênio alegre, 
e diz que tudo está bem para ela.

– O que o sr. acha dessa atitude? 
– Parece-me que está bem 

mesmo. 
– Mesmo sendo operada a 

toda hora? perguntei. 
– Pensei que sim.
– O sr. tem a ideia de que não 

dando importância aos proble-
mas, tudo irá bem. 

Podemos dizer que o ser 
humano é aquilo que ele não 
sabe, ou seja, são os outros que 
conhecem melhor nossa ati- 
tude, porque não têm a mes-
ma censura que temos sobre a 
própria conduta.

O ser humano nasce com 
todo conhecimento estrutural 
possível sobre o mundo em 
geral, ou sobre o que ainda 
poderá haver um dia; a mente 
carrega em seu bojo (à seme-
lhança de um computador) um 
disquete de seu total conheci-
mento – é por esse motivo que 
temos de perceber que a ciên-

cia tem limites, porque sofre a 
própria limitação humana.



Chácara Sto. Antônio
5181-5527
R. Américo Brasiliense, 1777

1. Método terapêutico: forma descontraída e rápida de desenvolver as habilidades linguísticas e as capacidades naturais do ser humano,  através do autoconhecimento e percepção da realidade global, por meio 
de conversação, leituras e interpretação de textos sobre psicoterapia, filosofia, artes, economia, psicossomática, motivação, cultura geral etc. 2. O curso à distância oferece o conforto de estudar a qualquer hora e 
de acordo com a disponibilidade do próprio aluno, através da internet. Além disto, há semanalmente aulas online ao vivo com um dos nossos professores – todos nativos e com longa experiência de ensino.

Educar é Despertar a 
Consciência do Ser Humano
Um executivo da área de fi-

nanças chegou até nossa 
escola cabisbaixo e com um 

olhar bem triste porque havia re-
cebido um ultimato da empresa 
francesa em que trabalhava. Ou 
aprendia francês para falar com 
a diretoria na França ou seria de-
mitido. Após ter passado por 3 
escolas de francês e 2 professores 
particulares, veio até nós, como úl-
tima opção de aprendizagem por 
causa do método psicolinguístico 
de Norberto Keppe.

Começamos o trabalho e pou-
co a pouco percebi que ele ti-
nha uma enorme dificuldade em 
aprender porque pensava que 
não era capaz e era muito per-
feccionista. Comecei a notar que 
ele sempre dava desculpas do 
trânsito, do tempo etc., para suas 
próprias dificuldades. Tratei este 
tema nas aulas e ele percebeu ra-
pidamente que tinha uma grande 
oposição ao conhecimento por 
causa do seu narcisismo e não de-
vido a fatores secundários, como 
horário de estudo etc.. Ele ficou 
surpreso em perceber que não 
era só no curso de francês que fa-
zia isso, mas em tudo na vida. Ele 
sempre colocava fora dele mesmo 

a causa de seus problemas. Sua 
visão de mundo mudou comple-
tamente quando começou a ver 
suas oposições.

Hoje fala francês fluentemente, 
foi convidado para trabalhar numa 
outra empresa francesa, ganhando 
muito melhor e viaja para Paris três 
vezes ao ano dando cursos. Mas o 
mais importante é que sua qualida-
de de vida melhorou muito.

EXTERIORIZAÇÃO

A educação moderna é total-
mente voltada para o exterior. 
Ela parte do pressuposto de que 

precisamos adquirir todo o co-
nhecimento fora para nos preen-
cher, nos desenvolver, como se 
fôssemos uma “tábula rasa” (John 
Locke), e nos tornarmos indepen-
dentes e sábios.

No método da Escola de Lín-
guas Millennium, o foco é o inte-
rior da pessoa, porque Keppe afir-
ma que “Educar é levar o indivíduo 
a se conhecer”. Conhecer suas vir-
tudes, o bem, a beleza e a verdade 
que já estão dentro dele. Não pre-
cisamos buscar esses valores fora, 
pois são inatos no ser humano. As-
sim, uma educação no sentido cor-
reto leva a pessoa a conhecer sua 
essência, onde está sua verdadeira 
conexão à transcendência, resga-
tando as origens metafísicas.

Devido à exteriorização, a 
educação tradicional distancia 
o aluno de seu interior, uma vez 
que ele não vê conexões entre 
as coisas que estuda e ele pró-
prio. Como esta educação não 
leva o indivíduo a se conhecer 

Por Luciara Avelino, professora da Millen-
nium Línguas - Unidade Chácara Sto. Antônio

(11) 5181-5527
www.millennium-linguas.com.br
chacara@millennium-linguas.com.br

“Educar é levar o indivíduo a 
se conhecer”. Conhecer suas 
virtudes, o bem, a beleza e a 
verdade que já estão dentro 
dele. Não precisamos buscar 
esses valores fora, pois são 

inatos no ser humano.

Terapia em Sala de Aula, a obra 
recente de Luciara Avelino

Traduções e Interpretações: www.millenniumtraducoes.com.br
www.millennium-linguas.com.br
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e entender o mundo de maneira 
geral, isso faz com que ele crie 
máscaras, cada vez mais aba-
fando o que ele tem em seu in-
terior em detrimento do que há 
lá fora.

AUTOCONHECIMENTO

Por isso Keppe explica: “A prer-
rogativa mais importante para o ser 
humano é o conhecimento, e infeliz-
mente toda percepção que ele faz 
imediatamente corrompe — em 
uma atitude já habitual. O conhe-
cimento é espontâneo, ou melhor, 
forma-se naturalmente, mas nossa 
vontade invertida o destrói siste-
maticamente; deixamos a vontade 
totalmente livre, e com isso decom-
pomos, deterioramos e pervertemos 
a própria mente. Por esse motivo, a 
maioria das pessoas apresenta ex-
pressão boba (alienada), furiosa ou 
simplesmente maliciosa.”

No seu próprio campo de 
ação, você tem sempre insights, 
inspirações e revelações sobre 
como melhorar o seu trabalho? Se 
a sua resposta foi não, isto signifi-
ca que você não se conhece e não 
está progredindo.


