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Existe um fator fundamen-
tal a respeito da influên-
cia da energia escalar, no 

funcionamento de todas as coi-
sas – Albert Einstein afirmou, 
que massa e energia estavam 
diretamente relacionadas, colo-
cando sua fórmula E = MC2, tra-
zendo a ideia de que a energia, 
viria do movimento da massa 
ao quadrado – mas eu mostro 
em meu trabalho que a própria 
massa é constituída por ener-
gia, e esta existe no chamado 
vácuo, através desta fórmula M 
= RE/TS, que a massa tem ori-
gem na ressonância energética, 
segundo o tempo e o espaço.

Dentro desta fórmula, escla-
reço que tudo o que existe, se 
trata de energia – desse modo, 
posso esclarecer o chamado 
Mistério Eucarístico, quando 
Cristo afirmou na Última Ceia, 
que ele entregaria seu corpo 
e sangue para salvar a huma-
nidade. Quando o ser humano 
ingere alimento, é justamente 
a energia ressonante dele, que 
fortalece o organismo em sua 

Norberto R.  Keppe* “A pessoa que ressoa com 
essa energia, abre enorme 
campo de bem-estar para 

si, seus semelhantes e a 
própria natureza.”
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sobrevivência, não sendo a co-
mida em si – temos de convir 
que é algo acima, que advém da 
vibração energética, que forma 
cada elemento.

Deste modo, é possível trans-
formar a energia de cada ali-

mento em outro tipo de com-
posição, conservando suas 
aparências, no que os religiosos 
(usando a filosofia de Aristóte-
les) denominaram de transubs-
tanciação, ou seja, a mudança 
da essência do pão, em outra 

energia – no caso dele, que era 
humano e divino, a hóstia con-
sagrada transmuda a estrutura 
do pão também, em sua energia 
divina e humana – como o ser 
humano é semelhante a Cris-
to no aspecto corpóreo, recebe 
através dele elemento natural 
e sobrenatural, de acordo com 
sua conduta.

Fizemos em nosso trabalho 
comparação, entre o que a ci-
ência chama de patologia, e os 
religiosos de pecado, e que na 
prática se confirma, porque os 
clientes sanam seus males so-
ciais e físicos, melhorando, e até 
curando de suas doenças, se tais 
males forem conscientizados.

Pintura de Catinari: “O sangue energizado pela consciência”
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Natural
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Artigo de capa

O fundamental é perceber 
que, a energia que o alimento 
carrega, se transforma em san-
gue e corpo, motivo pelo qual 
cada pessoa se beneficia, se a 
estiver recebendo, de acordo 
com as mesmas intenções de 
Cristo ao evitar os sentimentos, 
pensamentos e ações daninhas, 
que impedem a recepção da 
energia certa: assim a sober-
ba, a inveja, o ódio, a avareza, a 
gula, luxúria e preguiça consti-
tuem impedimento para mer-
gulhar nessa onda divina, que 
o Filho de Deus nos aquinhoou. 
É importante não esquecer que 
a pessoa que ressoa com essa 
energia, abre enorme campo de 
bem-estar para si, seus seme-
lhantes e a própria natureza.

Quando o ser humano ingere 
alimento, o que acontece real- 

mente, é que está recebendo a 
energia da qual ele é formado 
– e no caso da Eucaristia atra-
vés da transubstanciação, da 
mesma energética, na qual o 
Filho de Deus foi constituído, 
não só humana como divina – 
vamos dizer que Ele concedeu 
essa prerrogativa para todos, 
que recebem esse alimento, 
que contém o lado humano e 
o divino. Não sei como os cien-
tistas entenderam essas pala-
vras de Cristo, mas realmente, 
na hóstia está presente seu 

corpo e divindade, ou seja, a 
energética orgânica e a divina, 
na qual Ele existe.

Um fator básico da necessida-
de da Eucaristia, é o reencontro 
do ser humano com o Ser que o 
formou, porque ele não pode vi-
ver, senão de acordo com quem 
lhe deu origem, porque pessoa 
alguma pode ser causa de si 
mesmo – assim sendo, o homem 
só pode existir com sua causa, 
porque ela constitui seu efeito – 
temos de admitir que a causa é 
superior ao seu efeito, e em nos-
so caso, somos consequências 
da mais alta nobreza, que quan-
do a rejeitamos, eliminamos 
o que temos de melhor – é por 
esse motivo que não podemos 
pensar e sentir, em oposição ao 
Ser Criador, sob pena de cair na 
doença mental mais grave.

A Eucaristia Segundo 
a Nova Física (continuação)

“Quando o ser humano 
ingere alimento, o que 

acontece realmente, é que 
está recebendo a energia 

da qual ele é formado.”

A estética é muito importante 
para o ser humano, mas tem 

que estar ligada à ética. No caso dos 
dentes, o tratamento mais estético e 
mais ético é aquele em que o profis-
sional imita ao máximo a harmonia do 
sorriso natural sem intervir com pro-
cedimentos radicais e invasivos. 

O que seria a estética? Conforme Nor-
berto Keppe, a estética está ligada dire-
tamente à ética e à espiritualidade; seria 
a manifestação do amor pela bondade, 
ou melhor, é a própria atuação da bon-
dade. A verdadeira odontologia é ligada 
à estética tendo como função prevenir e 
tratar das doenças bucais, preservando 
os dentes naturais sempre que possível. 
Os nossos dentes possuem muita arte e 
estética. Tanto o seu tamanho, como o 
seu formato e a sua cor variam de acor-
do com o tipo de rosto e cor da pele da 
pessoa. Eles estão em equilíbrio com a 
nossa face, contribuindo para a bele-
za do nosso rosto. Um bonito sorriso é 

muito agradável para todos. Existem 
vários fatores que levam à perda da es-
tética dentária e facial: o crescimento 
anormal dos ossos da face devido aos 
maus hábitos e tensões emocionais des-
de a infância; as doenças bucais (cárie 
dentária, inflamação gengival); a perda 
precoce dos dentes de leite; a deglutição 
atípica (maneira errada de engolir) etc. 
É importante conscientizar a inversão 
que a humanidade tem ao achar que os 
dentes artificiais seriam melhores que 
os naturais. Portanto, preserve seus 
dentes naturais que fazem parte da ri-
queza que é o nosso corpo humano. 



Não é possível separarmos nos-
sos valores e filosofia de vida 

de nossa saúde emocional e orgâ-
nica e muito menos tratarmos de 
nosso corpo, mente, vida social, 
econômica e intelectual separada-
mente. O termo holístico dia a dia 
torna-se mais frequente no nosso 
vocabulário, pois ele exprime a re-
alidade da unidade do ser humano: 
seu sentimento, seu pensamento, 
suas ações, são inseparáveis e eles 
interagem entre si todo o tempo. 

Quero dizer que o que eu sinto, 
influi no que eu penso e conheço, 
no que eu faço (minhas atitudes) e 
nas minhas escolhas de vida. Nos-
sa “cabeça” afeta diretamente nos- 
sa disposição (ou indisposição) 
no trabalho. E isto já é um fato tão 
comprovado, que as empresas dia 
a dia investem mais na saúde psi-
cofísica de seus funcionários.

Métodos para aliviar o estresse 

Meditação, hidroterapia, ginástica, 
florais, dietas, viagens, acupun-
tura, ioga, psicoterapia de várias 
linhas métodos abundam para o 
gerenciamento do estresse. Todos 
ajudam? Sim, se usados com equi-

Métodos para Aliviar o Estresse

Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET 
e 186 da VIVO TV 

• Programa STOP a 
Destruição do Mundo
• Programa O Homem 
Universal

Faça Terapia pela TV
10 Programas diferentes 

toda semana

STOP TV

Rádio Mundial
95,7 FM - Terças às 16h

Centenas de programas 
terapêuticos de TV e Rádio Online
Portal STOP: www.stop.org.br

Horários:
Todos os dias às 6h, Segundas às 12h, 
Quartas às 9h e Quintas às 20h

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco*
Extrato do livro De Olho na Saúde, pág. 7

*Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, 
Presidente do Instituto Keppe & Pacheco de 
Ciência e Tecnologia.

www.livrariaproton.com.br

líbrio. Porém, eles são insuficien-
tes, porque o elemento primeiro 
desencadeador do processo do 
estresse encontra-se na nossa vida 
psíquica que é algo imaterial, aon-
de inclusive os remédios não têm 
acesso, posto que trata-se de um 
mundo não material (ou energéti-
co) você também pode denominá
-lo de espiritual ou metafísico, pois 
envolve questões como valores, 
filosofia de vida, sentimentos de 
amor, ou emoções de inveja. Envol-
ve conceitos to- talmente abstratos 
como o Bem, o Mal (ética), virtude, 
vício, ideais poderíamos chamar a 
ciência que trata da nossa dimen-
são metafísica ligada à física, de 
Medicina da Alma (N. Keppe) ou 
Medicina Psicoenergética. 

A Conscientização

Portanto, o principal fator para 
o “gerenciamento” do estresse cha-
ma-se consciência que tem enorme 
poder energético e curativo. Keppe 
entende o termo consciência como a 
unificação entre o conhecimento e a 
ética não tendo, portanto, uma cono-
tação somente moral ou médica, mas 
que abarca ambas. É inata e univer-
sal. E se a causa de nossas enfermida-
des situa-se nos fatores energéticos 
mais elevados (sentimentos, valores, 

O custo com a saúde dos funcio-
nários já é a segunda maior despe-
sa das empresas brasileiras, o que 
compromete os seus resultados. 
Do mesmo modo, problemas atuais 
como estresse e conflitos interpes-
soais prejudicam sua produtivida-
de e seu progresso.  

O programa DE OLHO NA SAÚDE 
oferece as medidas necessárias 
para combater essas dificuldades. 
Exercemos uma verdadeira terapia 
para sua equipe, através de um 
conjunto de palestras e workshops. 
O objetivo é: 

• Diminuir o estresse 
• Prevenir doenças físicas e 
   psíquicas 
• Aumentar a produtividade e a 
   motivação 

ideais, etc.), será somente através da 
conscientização e gerenciamento 
dessa dimensão que conseguiremos 
disposição e energia físicas para en-
frentar o dia a dia do trabalho, rela-
cionamentos, estudo, lazer, etc. 

A interiorização

Tudo na sociedade leva à distra-
ção de nós mesmos, da nossa vida 
interior: televisão e vídeos, vida agi-
tada, necessidade de trabalhar mui-
to para poder sobreviver, violência 
nas cidades, a ilusão de que nossa 
felicidade virá de alguma pessoa, 
país, um curso, tipo de trabalho ou 
qualquer situação exterior.

Sendo assim, a tendência da so-
ciedade moderna é que cada um 

viva “fora de si”, o que gera alie-
nação, ansiedade e todo o tipo de 
sofrimento pessoal.

A finalidade da verdadeira psi-
coterapia será portanto levar a 
pessoa para a conscientização de 
sua vida interior e isso é consegui-
do através do método de interiori-
zação sobre o qual falarei nos pró-
ximos artigos.

De Olho na Saúde 
Terapia na Empresa

Informações:
(11) 3032-4105 / 2892-1624
www.deolhonasaude.com

Instituto Keppe & Pacheco

Tratamento psicossomático trilógico

“O elemento primeiro 
desencadeador do 
processo do estresse 
encontra-se na nossa 
vida psíquica.”

• Reduzir o absenteísmo e os 
   acidentes
• Desenvolver a competência 
   emocional 
• Melhorar os relacionamentos 
   interpessoais

Nosso Diferencial 
O programa trata das causas emo-

cionais de problemas relacionados 
a estresse, saúde, relacionamentos 
e produtividade através da Terapia 
Psicossomática Trilógica. Diferencia-
se, deste modo, dos métodos conven-
cionais que geralmente limitam-se a 
medidas físicas e sociais, e portanto, 
não atingem a raiz dos males. 

Baseado na Trilogia Analítica – 
uma ciência desenvolvida pelo psi-
canalista e cientista social Norberto 
Keppe, o método é também usado 
no atendimento terapêutico clínico.
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Aprenda Línguas Sem Estresse 
Trilogy Institute

Se você, que já passou por vá-
rias escolas, agora soubesse 
que o aprendizado não depen-

de tanto das horas gastas no estudo 
daquela matéria ou da quantidade 
de cursos pagos para alcançar os 
conhecimentos, então, poderia es-
colher entre diferentes atitudes: 1) 
ficar revoltado ao perceber o tempo 
e o dinheiro perdidos e negar o que 
está lendo; 2) escolher aproveitar 
as descobertas da ciência trilógica 
para obter finalmente o conheci-
mento desejado.

Quem ama, aprende, 
quem inveja não entende

A verdade e o verdadeiro conhe-
cimento estão dentro da pessoa 
como mostrou Sócrates ao dizer: 
“Conhece-te a ti mesmo”. O psica-
nalista, filósofo e cientista social 
Norberto Keppe especifica esta 
afirmação no seu livro A Origem 
da Sanidade (pág. 87) dizendo que 
“todo o conhecimento vem do ser”. 
De maneira que ninguém pode 
ensinar ninguém, mas apenas des-
pertar o que o indivíduo já sabe. O 
conhecimento só pode acontecer 
através da vida psíquica, e o ensi-
namento só terá validade se esti-
ver de acordo com a realidade.

O conhecimento depende do grau 
de aceitação do estudante, que é 
um ato de amor e engloba tudo: 
aceitar o professor, os colegas, a 
vida, as artes, pois no fundo a acei-
tação dos elementos exteriores 
reflete a aceitação dos elementos 
internos (o ser). Nesta questão é 

especialmente interessante ana-
lisar a relação da pessoa com os 
pais, pois da mesma maneira que 
ela os aceita ou rejeita, como ge-
ralmente acontece, ela vai aceitar 
ou rejeitar os professores, amigos, 
superiores e, consequentemente, o 
próprio conhecimento. O processo 
pedagógico terapêutico trilógico 
leva o indivíduo a conscientizar 
essa rejeição, que no fundo ele faz 
a si mesmo – levando-o a melhorar 
nos relacionamentos, no estudo, 
no trabalho e na vida em geral.

O aprendizado depende 
do interior do indivíduo

Quando a pessoa diz que não 
entende algo é porque não está 
aceitando esse conhecimento e 
o devido contato com o próprio 
interior. Norberto Keppe escreve 
em seu livro “A Origem das Enfer-
midades” (p. 35) que a pessoa só 
entende o que lhe é transmitido 
se deixar a inveja de lado, e isso é 
uma escolha que a pessoa faz. Por 
outro lado, quando aceita o conhe-
cimento sente-se realizada e como 

se já soubesse anteriormente, sem 
necessidade que alguém a ensinas-
se. Motivo pelo qual os alunos, ao 
estudarem os textos terapêuticos 
trilógicos no Trilogy Institute, co-
mentam que de alguma maneira já 
sabiam aquilo – pois esses textos 
estão de acordo com a vida inte-
rior do aluno, que é bondade, be-
leza e verdade. Isso mostra que o 
ser humano carrega em si o conhe-
cimento infuso.

Quem inverte não ensina

O ensino tradicional tem partido 
da ideia invertida que a pessoa não 
sabe nada; portanto, tenta colocar 
elementos do mundo exterior para 
o interior do indivíduo. A raiz des-
sa tentativa se encontra na filo-
sofia do inglês John Locke, o qual 
dizia que a mente do ser humano 
seria como uma “tábula rasa”, uma 
folha em branco, onde os conheci-
mentos iriam sendo impressos.

O pior é que nas escolas e nas 
faculdades os alunos têm de de-
corar uma série de assuntos para 
passarem nas provas – e mesmo 
que muitos desses ensinamen-
tos sejam errados, são obrigados 
a memorizá-los.

Ensino Terapêutico 
X

Ensino Tradicional

No ensino tradicional o indivíduo 
é levado a mostrar uma máscara à 
sociedade e não ver como ele real-
mente é. As formas usadas são a de-
coração, a sugestão, já persuasão, 
que levam a pessoa a um terrível 
fingimento, que depois agravará 
as neuroses. A censura à visão dos 
próprios problemas é a dificuldade 
básica do ser humano. Já o equilí-
brio da pessoa depende do grau de 
conscientização que ela tem. Para 
verificar se uma pessoa ou uma es-
cola está conscientizando ou censu-
rando, bastam os seguintes sinais:

Os princípios do ensino trilógico nas escolas do Trilogy Institute
Sari Koivukangas, finlandesa, professora de 
inglês, francês e finlandês do Trilogy Institute


