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Neuroses e Psicoses Também São
Manifestações Demoníacas

Norberto R. Keppe*

ataques de objetos caseiros, e
até calúnias na vida social, promovidos pelos endemoniados.

Artigo do livro, no prelo,
Psicoterapia e Exorcismo

U

ma fatídica ideia que
tem sido cometida,
é a crença de cientistas e religiosos que alguma
manifestação estranha no ser
humano pode ser totalmente
orgânica, e uma vez ou outra,
até demoníaca – segundo a observação de Malachi Martin, o
qual, em seu livro Reféns do
Diabo, na página 19, traz a opinião de Henri Geslaud, exorcista francês, que de 2.000
consultas, «houve apenas 4
casos de possessão demoníaca», e T.K. Osterreich, que a
«possessão é um fenômeno
extremamente comum, cujos
casos abundam na história
da religião» – para não dizer
que cientistas e até religiosos,
hoje em dia, procuram trazer
o pensamento de que se trata
simplesmente de acontecimentos tratáveis por meios medicinais, trazendo grande ajuda aos
espíritos malignos, para agirem
com imensa liberdade, em seus
afazeres espúrios.

– Dr. Keppe, sofro contínuos
ataques em meu trabalho.
– Quem ataca o sr.?
– Meus colegas de trabalho,
que ouvem calúnias de uma
parente doente.
O Jardim das Delícias Terrenas, obra-prima do pintor holandês Hieronymus Bosch

Esse conceito moderno que
diz onde pode haver demônios, ou onde se trata de uma
simples doença, é totalmente
errôneo, pois todo ser humano
carrega os mais variados sintomas físicos e também espirituais – por exemplo: fedores,
telepatias, pele inteiramente
lisa, deformação do rosto ou no
próprio físico, levitação, movimento dos móveis e portas, dilaceração dos tecidos, ruídos,
percepção de vozes, chamados,
visões – posso dizer que todos
nós temos alguns poderes de
caráter ﬁsiológico e psicológico, ou melhor, orgânicos e es-

pirituais (bons e demoníacos).
Essa ideia, geralmente de parapsicólogos e cientistas, que
haja determinados sintomas,
que determinem indicar, se
um fenômeno é só ﬁsiológico ou demoníaco é falsa, eles
existem conjuntamente.
Um fator muito importante
a ser considerado, é a questão
que o ser humano faz pelo demônio, motivo pelo qual o indivíduo odeia qualquer pessoa,
exorcista, ou não, que se oponha a sua escolha demoníaca
– é por essa causa que existe
o perigo, nos indivíduos que
desejam ajudar, de receberem

O leitor poderá observar que
uma pessoa intrigante, geralmente é dominada por maus
espíritos – vamos dizer que a
conduta de intriga caracteriza
a principal arma dos malignos,
para criar todas as confusões
em qualquer ambiente.
Não pode haver estudo algum, em qualquer campo,
em que não entrem em baila
as questões demoníacas, que
constituem elemento fundamental de sua existência,
...Continua na página 2
*Norberto Keppe é psicanalista, filósofo e
pesquisador independente da física, fundador e
presidente da SITA - Sociedade Internacional de
Trilogia Analítica (Psicanálise Integral), com 39
livros publicados.
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Artigo de Capa (cont.): Neuroses e Psicoses Também São Manifestações Demoníacas
e não dependendo de seu conhecimento para existirem,
conforme imaginou George
Berkeley, ao rejeitar a via da
razão (Filosoﬁa Aristotélico –
Tomista), para desenvolver a
emoção patológica, eivada de
soberba e inveja na Filosoﬁa
Moderna – não podemos esquecer que ele só admitia a
existência de algo conhecido.

Essa orientação redundou
no delírio cartesiano, quando
aﬁrmou «Duvido, logo existo», colocando a humanidade
sob o domínio da psicopato-

logia (O Reino do Homem, Vol.
II, pág. 192-193 , 183 - 184).

A consciência fundamental
para o ser humano é a da existência dos demônios, que estão ao seu redor, procurando
devorá-lo, como falou Pedro
em sua Primeira Epístola (1
Pedro 5:8), na página 1.460,
pois se não houver esse conhecimento, mais de metade da própria vida não será
manejada, não só em cada
indivíduo, como também em
toda a sociedade.

O uso do batismo tem a
função de impedir a entrada
dos espíritos malignos, em
cada indivíduo – mas, como
ele é obrigado a viver em
uma sociedade demoníaca,
pouco a pouco, irá se tornando maligno também – é por
esse motivo que o encanto e
formosura da infância, e parte da adolescência, vai perdendo todo o seu brilho, a
ponto de não se reconhecer,
na fotograﬁa de um adulto,
o encanto que havia em seu
tempo infantil e adolescente.

Odontologia Psicossomática Trilógica

NOVO LIVRO:

Como Preservar os Dentes Naturais

E

ste livro tem a
intenção de esclarecer o processo
de inversão, (descoberto por
Keppe, em 1977), que dominou
a odontologia, bem como os
demais setores da civilização.
No campo odontológico tal
fato é evidente, ao desprezar
os dentes naturais (que
constituem um bem, a
saúde e, principalmente, a
estética do corpo humano,
colocando em seu lugar
os implantes, devido ao
sensorialismo: o poder do
dinheiro (anal-sadismo).
Esta obra relata 85 casos
clínicos dentre os mais de
10 mil clientes atendidos pe-

las autoras no Brasil, EUA e
Europa. É o resultado de 35
anos de aplicação prática da
Ciência Trilógica na Odontologia.
Com os conhecimentos
trilógicos sobre a inﬂuência dos fatores psicossociais
nas doenças bucais e com
os conhecimentos da Física Keppeana (energética),
estamos realizando o nosso
principal objetivo: a conservação dos dentes naturais.
Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
(Av. Rebouças, 3887, atrás Shop. Eldorado)
Tel: (11) 3814-2159 | (11) 3814-0130

www.odontotrilogica.odo.br
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Millennium Línguas / Rua Augusta, 2676
(11) 3063-3730
Expediente: STOP é um jornal que transmite notícias de interesse público e artigos de diversos autores, ligados à Escola de Pensamento Norberto Keppe. Keppe é psicanalista, filósofo, e pesquisador,
autor de 39 livros sobre psico-sócio-patologia. 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. Supervisão científica: Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo
Neto RMT Nº 15299/84 Direção de Arte: Katia Simão; Artigos: Norberto R. Keppe, Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco; Márcia Sgrinhelli, Heloísa Coelho, Fabrizio Biliotti. Edição Nº 93, Ano IX, publicado em 07 de julho de 2017. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

Atendimento
Psicanalítico
• Sessões individuais e de grupo
• Adultos, adolescentes e crianças
• Psicanalistas formados no método
psicanalítico de Norberto Keppe
• Sessões pessoalmente ou à distância
(telefone ou skype), em vários idiomas

Informações e marcação da 1ª entrevista:

(11) 3032-3616

contato@trilogiaanalitica.org
www.trilogiaanalitica.org

Afinal, Como É Mesmo a Mulher?

Afinal, Como
É Mesmo a Mulher?
nenhuma distinção entre os sexos. A imagem bíblica da Eva
sendo criada por Deus, de uma
costela de Adão, deu margem a
várias opiniões como:

Cláudia B. S. Pacheco*,

Extrato do livro “As Mulheres no Divã ”

M

uitas vezes me perguntava como deveria
ser a mulher verdadeiramente, isto é, em sua origem;
pela natureza, ela foi criada bem
diferente do que é a maioria delas
hoje.
Se tentava imaginar Eva, antes
de pecar pela primeira vez seguindo as sugestões demoníacas,
ﬁcava com a mente meio nebulosa, somente me lembrando de
certas ﬁguras, muito inexpressivas aliás, de pinturas e desenhos
que vemos em museus e em livros
religiosos. Procurei então veriﬁcar as qualidades de mulheres de
expressão na história, tentei fazer
um “feixe” de qualidades através
do qual as mulheres teriam um
ponto de referência para se conhecer melhor.
Vi muitos autores opinarem
que a mulher era totalmente diferente do homem, física e psiquicamente. Outros já diferiam
dessa opinião fazendo quase que

1) A mulher seria inferior ao homem, pois seria somente um prolongamento deste.
2) A mulher é o símbolo do sentimento e o homem, da cabeça,
pois ela teria saído de uma costela do lado do coração.
Sendo assim, sempre a humanidade considerou o sentimento
como inferior à razão, tendo que
ser dominado pela última (representada pelo homem).
Depois de séculos de desprezo
ao sexo feminino, alguns povos
começaram a reformular seus
conceitos indo, muitas vezes,
como aconteceu nos EUA, a um
extremo oposto, onde boa parte
do povo vê a mulher como superior ao homem.
Mas tudo isso sempre me pareceu parcial, injusto e muito
pouco provável. Considerarmos
o homem superior à mulher, pela
natureza me soava tão incerto
quanto a hipótese contrária.

Keppe (criador da Trilogia Analítica) me disse que achava que
“Deus tinha em si qualidades femininas e masculinas, e que havia repartido entre o homem e a
mulher suas qualidades”.
A mulher, se é de valor e autêntica, tem características que
lhe são especíﬁcas. Por exemplo,
ela é carinhosa, cuida dos indivíduos, de detalhes, de embelezar
a vida para os outros, de satisfazer desejos; é suave, meiga, sentimental e sensível; é paciente,
tolerante e conciliadora. Assim
como o Criador, que foi capaz de
criar borboletas tão delicadas, o
perfume e beleza das ﬂores tão
suaves, animaizinhos tão meigos
e brincalhões, fêmeas tão maternais que morrem pela defesa
de seus ﬁlhos... Bem, essas são
qualidades que existem em Deus,
e que estão potencialmente presentes em todas as mulheres.
O homem já apresenta outras
qualidades que existem em Deus:
força, coragem, espírito empreendedor, mente abrangente e
universal. Assim sendo, os dois
unidos deveriam repetir na Terra
a realidade existente em Deus.

Mas esta questão me foi satisfatoriamente elucidada quando
certo dia, numa conversa, dr.

*Cláudia B. S. Pacheco,

Psicanalista, cientista social e escritora, vicepresidente da SITA, presidente e fundadora da
Associação STOP a Destruição do Mundo

ÇÃo

a corrup

A NOVA ERA DO
BRASIL
DESINVERSÃO
A Campanha STOP a Corrupção
tem por objetivo conscientizar
as pessoas de que a corrupção
existe na base de toda conduta
psicossocial, motivo pelo qual a
humanidade chegou a um ponto
quase sem retorno para uma
verdadeira cultura e civilização.

Para isso, criamos lindas imagens
com frases de conscientização para
você desfrutar e compartilhar.
Acesse:

stopacorrupcao.stop.org.br

Cursos e Oficinas Terapêuticas do Instituto Keppe & Pacheco
Cursos Livres

Pós-Graduação
(Reconhecido
pelo MEC)

MEC

• Gestão de Conﬂitos
Psico-Sócio-Patologia

Cursos Online
• ABC da Trilogia Analítica
• O Homem Universal
• Idiomas (ao vivo)

• Como Educar Crianças Através
de Histórias Infantis
• Empreendedorismo Trilógico
• Introdução à Nova Física
• Oﬁcina Terapêutica “A Cura pela
Consciência”
• Inglês com Música
• Redação Literária e Geral
• Latim com Trilogia Analítica
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IA

Também oferecemos cursos na modalidade In Company! - MATRÍCULAS ABERTAS
CI

1970
G
A e TECN OLO

11 3032 4105 | Av. Rebouças, 3115 | www.keppepacheco.com | cursos@keppepacheco.com
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Aprenda Línguas
Fazendo Psicoterapia

STOP TV
Faça Terapia pela TV

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

ensino-terapia, criado por
Norberto Keppe, é um
método educacional suigeneris, praticamente ao contrário
dos tradicionais, porque ao invés de
permanecer no ensino técnico-intelectual, teórico, parte para a ação,
visando principalmente 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 viver melhor.
A arte e o estudo de textos terapêuticos, 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 idioma 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
estudos, proﬁssão, relacionamentos, enﬁm, na vida em geral.
“A Milennium Línguas me
ajuda enormemente, não só em
meu inglês, mas em minha carreira e em minha vida” Karina
Ulsen, Departamento de Engenharia
de Minas, USP.

“A arte é o fundamento da civilização”, aﬁrma o criador do Método
Psicolinguístico usado na Millen-

10 Programas
diferentes toda semana

• STOP a Destruição do Mundo
• O Homem Universal

nium Línguas, Norberto R. Keppe.
Na verdade, a estética favorece o
contato com os universais da essência humana (o amor, a verdade e a
beleza) que constituem a vida psíquica. No aprendizado 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 expressão 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 conectada ao amor, verdade e
beleza.
Porém, é uma inversão achar que
o ser humano perde a capacidade
de aprender 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
sentimentos e ideias universais, e
o uso da arte e estudo de textos terapêuticos no ensino de línguas na
Escola Millennium é um elemento
fundamental para conseguir, independente da idade, a religação com
esta parte essencial da vida, favorecendo desta forma a capacidade
de se expressar, se elevar interiormente e vencer qualquer diﬁculdade em aprender.

1 hora semanal
(Aulas Presenciais)
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Emissora
TV Aberta SP
Canal 9 da NET
e 186 da VIVO TV
Horários:
Todos os dias às 6h,
Segundas às 11h30,
Quartas às 9h
Quintas às 20h

RÁDIO MUNDIAL
95,7 FM
Terças às 16h

INTERNET
Centenas de Programas
Terapêuticos de TV
e Rádio Online

Portal STOP:
www.stop.org.br

