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Exorcistas e Psicanalistas
Trabalham no Mesmo Plano

cos, cientíﬁcos e seus ramos.
Posso dizer que nos tornamos
inimigos inveterados de Deus,
inconscientemente, só porque
não temos possibilidade de inventar uma existência diferente da atual – evidentemente,
aqui entra a questão da soberba e inveja, pecados capitais,
uma cópia do que aconteceu
com os demônios que seguimos fatalmente.

Norberto R. Keppe*
Extrato do livro Psicoterapia e
Exorcismo.

Posso aﬁrmar que fazer
exorcismo é realizar psicoterapia, assim como fazer psicoterapia é também realizar exorcismo, porque são dois fatores
semelhantes, nesta e na outra
vida sobrenatural. Estou mostrando que o cientista e o exorcista trabalham exatamente no
mesmo plano, pois toda doença é ligada aos fatores físicos,
e no mesmo instante aos espirituais – é por este motivo que
o médico ateu, e o religioso
fanático, têm tanta diﬁculdade
em suas atividades.
O pastor americano Bill
Wiese escreveu o livro 23 Minutos no Inferno, onde narra o
que aconteceu ao sofrer repentinamente um desmaio, sendo
transportado para essa região
infernal, para trazer o que sucede com os inimigos de Deus.
Compreendo, em minha pesquisa sobre a relação entre a
conduta psicótica dos doentes
mentais graves, com a dos se-

Jan Sanders van Hemessen - O Cirurgião - 1555

res humanos que se condenaram ao Inferno, que existe bastante semelhança, mas muito
pior nesse Além Infernal. Por
exemplo: Wiese aﬁrmou que
lá falta tudo o que temos aqui:
água, alimento, sono e principalmente bem-estar, misericórdia e amor, dando a entender
que vivemos ainda no Paraíso
Terrestre, mas não o usufruímos, por causa dos nossos vícios e oposição ao Ser Divino.

Um dado que poucas pessoas conhecem, é a questão
da enorme fúria que os diabos
têm de nós, conforme Wiese,
sem motivo algum, a não ser
o desejo que temos de seguir
a orientação de Jesus Cristo,
a que eles se opõem frontalmente. Porém, nossa atitude
aqui mesmo, de se opor ao Ser
Divino, existe em todos os setores da existência: ﬁlosóﬁcos,
políticos, econômicos, jurídi-

Os proﬁssionais mais aptos para conhecer a conduta
dos demônios são os psicanalistas, desde que eles não rejeitem a espiritualidade – e o
fator mais importante está na
percepção de que os doentes
mentais mais graves perderam a visão natural e qualquer
atitude, emoção e pensamento pertencente ao real. Neste
caso, toda a sua conduta é sem
sentido, não podendo mais
continua na pag. 2
*Psicanalista, filósofo e pesquisador independente da física, autor de 40 livros, fundador e presidente da SITA - Sociedade
Internacional de Trilogia Analítica, que
unificou a ciência, à filosofia e à teologia.

leia mais
na pág. 2
Livre Distribuição e Circulação autorizada pelo artigo 26, parágrafo 2º da Lei 517/2007, combinado com a Lei federal 5250 de 9/2/1967, artigo 2º: “é livre a publicação e circulação no território nacional de livros, jornais e outros
periódicos, salvo se clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes”, e lei de 31/12/1973. Mantenha a cidade limpa. Não jogue na via pública.
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agir de acordo com o Criador,
pois navega no inexistente – o
ser humano percebe sua oposição ao bem, pensando que os
demônios possam não estar aí.
É por essa razão que não reconhece o trabalho da 2ª Pessoa
da Trindade, quando esteve
humanamente entre nós. Desejo esclarecer que a humanidade está entre o bem e a sua
ausência, e quanto maior for
sua doença, mais distante estará do belo, da verdade e do
amor que são o real.
Existe um famoso conceito
que os poderosos usam: dividir o povo para poder dominá-lo, que foi aplicado em
todos os setores da vida social, ocasionando enormes
diﬁculdades. Por exemplo, a
divisão proﬁssional de setores

do trabalho, entre exorcistas e
psicanalistas, ao julgar se uma
pessoa ou é doente ou possessa, e não que esteja doente
com uma esquizofrenia, e ao
mesmo tempo possuída por
espíritos malévolos – eu ainda
posso acrescentar, com lesões
cerebrais, por causa de sentir e
pensar erroneamente, o que já
pertence à medicina tradicional.

nossa verdadeira existência.
Vivemos o provisório dentro
do tempo e espaço, elementos
variáveis, que tendem a desaparecer, quando acabar esse
período material.

Agora, colocando essa questão no campo demoníaco, poderemos entender perfeitamente o desespero dos maus
espíritos, que não teriam outro
O tempo de vida atual que componente para aliviar um
Deus nos ofereceu, para esco- pouco a carência em sua essênlher o tipo de existência deﬁni- cia, perdida para sempre por
tiva para viver na eternidade, causa de sua negação ao eteré muito rápido – daí, o fato de no deﬁnitivo. Evidentemennão nos sentirmos totalmen- te, os seres humanos que ainda
te satisfeitos aqui, por mais habitam aqui, podem ainda esbens materiais que tivermos; colher, ou a subida ao universo
posso aﬁrmar que o motivo espiritual deﬁnitivo, ou descer
principal é o de estar em uma ainda mais na matéria insatisfasituação artiﬁcial e insatisfató- tória e incompleta, desse período
ria, que não corresponde com que deveria ser passageiro.

Novos Cursos Terapêuticos! Pós-Graduação em Inglês

Sociotherapy (in English)*

Ministrado em português e inglês, através de um
estudo aprofundado dos fundamentos da PsicoSócio-Patologia Trilógica (Psicanálise Integral), o
curso oferece as ferramentas de conscientização
das causas dos bloqueios e conflitos internos de
aprendizagem e as formas de lidar com eles.

This course prepares social change agents to help solve conflicts, develop
leadership strategies and manage people, businesses and sustainable environments. Features theoretical classes and practical workshops that help
develop effective leaders that are skilled in understanding and dealing with
the inconscientized emotions, intentions and values that have a negative
impact on personal and professional activities.

Augusta

98429-9890

Chácara

Emotional Competence & Leadership

98186-0012

Moema

96363-0292

Rebouças

98531-0291

*Cursos da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco em convênio com o Instituto de Línguas Millennium.

Odontologia Psicossomática Trilógica

Conserve os seus Dentes Naturais
Fraturas dentárias e a tensão emocional

Os dentes podem ter rachaduras de vários níveis; nos casos
mais graves, eles se dividem em
duas partes. Mesmo assim, dependendo do caso, essas partes
são aproveitadas. Vamos, aqui,
analisar as fraturas dentárias causadas durante a mastigação, ou
pelo bruxismo (ranger ou apertar
os dentes). Dentes com restaurações
grandes são os mais propícios a sofrer
fratura, mormente quando eles têm
tratamento de canal (ﬁcam fracos).
Podem causar fratura dentária: mastigar algo muito duro por
acidente (pedra, pedaço de osso,

caroço de azeitona) e o hábito de
mastigar alimentos duros (balas,
milho de pipoca, amendoim tipo
japonês, pedra de gelo, granola
seca, sementes etc). Estados emocionais como a ansiedade, o medo
e a raiva causam aumento da atividade dos músculos mastigatórios
e, consequentemente, tensão muscular. Por isso, aqueles que mais
fraturam os dentes são os que possuem grandes restaurações, gostam muito de mastigar alimentos
duros e têm bruxismo. São pessoas muito tensas que procuram
descarregar suas tensões na boca.

Expediente: STOP é um jornal que transmite notícias de interesse público e artigos de diversos autores que
propõem soluções para os problemas dos mais diversos campos como: psicanálise, socioterapia, medicina
psicossomática, artes, física, educação, filosofia, economia, espiritualidade. Supervisão científica: Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84. Direção de Arte:
Carlos Moccagatta e Katia Simão. Edição Nº 97, Ano X, publicado em 05 de julho de 2018. Impressão: Plural
Gráfica. Contato: stop@stop.org.br
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Faça Terapia pela TV

Inscrições Abertas!

Comunicação em Inglês*
Como Lidar com os Bloqueios

livrariaproton.com.br

A tensão e o nervosismo resultam da luta que o ser humano faz
para eliminar a consciência dos
erros e também rejeitar a realidade, que é boa, bela e verdadeira
(atitude de censura à consciência).
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

10 Programas diferentes
toda semana

Programas:
STOP a Destruição do Mundo
e O Homem Universal

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
Centenas de programas terapêuticos
de TV e Rádio Online

Portal STOP: www.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
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Felicidade é Mesmo Fazer
Tudo o que se Quer?
Cláudia B. S. Pacheco*
Extrato do livro De Olho na Saúde
“Pode-se viver no mundo uma
vida magníﬁca quando se sabe
trabalhar e amar: trabalhar pelo
que se ama e amar aquilo em que
se trabalha” , disse Leon Tolstoi.
Keppe escreve em seus livros
que os literatos entendem muito melhor e em profundidade a
alma humana do que muitos psicólogos (como se pode ver pela
frase acima, de um famoso escritor russo do século dezenove). De
fato, conforme Keppe, a ação boa
bela e verdadeira é a essência da
vida e do ser em si, enquanto que
as doenças físicas, psíquicas e sociais são o fruto da inversão do ser
humano, que passou a ver o trabalho como seu inimigo e a alienação como descanso e bem- estar.
Segundo ele, os seres humanos
nascem sofrendo de uma “inversão psíquica”, vendo o bem como
mal e o mal como bem. Passamos
a ver o amor como fonte de dor e
sofrimento, e não a recusa que fazemos a ele - o não querer gostar,
fazer força para não amar, achar
que o amor nos torna bobos, frágeis e vulneráveis - isto é, a inversão é que nos faz sofrer.
Podemos também ver o problema da inversão na ideia de que o
trabalho é o que cansa, estressa, faz
adoecer. Que uma vida mais voltada para fazer o que se gosta, é me-

nos estressante. Mas o que é fazer
uma vida que se gosta? O que você
faria nos seus dias se não tivesse
seus compromissos de trabalho?
A cliente S.B. 24 anos, professora, costuma dizer que se ela
pudesse fazer tudo o que deseja, teria sua vida provavelmente
abreviada em 40 anos. Comenta
que nunca levantaria da cama
cedo. Dormiria até sentir-se desperta, já não iria mais dar aulas,
ou daria somente aquelas que
gostasse. Mas como logo algum
aluno iria manifestar qualquer
atitude do contra, quando o primeiro problema ou atrito surgisse, ela iria desistir. E, na primeira
oportunidade que algo mais agradável para fazer surgisse no seu
horário de trabalho, ela encontraria a primeira desculpa para adiar
o compromisso. Perderia o emprego. Aí estariam instalados os
problemas econômicos. O círculo
vicioso. Isto é resultado da nossa
vontade invertida. Ela é a única
responsável pelas nossas doenças, decadência e infelicidade.
Por outro lado, a cliente S.B. fala
que tudo o que ela recusa, o que
ela resiste, aquilo à que ela se opõe
sem ter uma explicação racional
para isso - é para seu bem: estudo,
disciplina, ginástica, comida saudável, dormir cedo e o número de
horas certas, ser honesta com seus

Desenvolva-se pessoal
e profissionalmente!
Cursos Livres

colegas, seus alunos e amigos, não
gastar dinheiro sem necessidade.

Como Conscientizar
Crianças Através de
Histórias Infantis

Latim e Grego

O ser humano precisa aprender
a colocar o que é essencial na vida
em primeiro lugar e o secundário
deixar no lugar certo, como por
exemplo: não supervalorizar as
intriguinhas, as mágoas, as paranoias, os problemas do dia a dia
e os problemas pessoais... Pensar
alto para se elevar.

Oficinas Terapêuticas

Viver de acordo com a nossa
natureza, não é fazer nossas vontades, não é descarregar as emoções sem freios, mas é fazer o que
é certo para nós e pelos outros, o
que é bom e verdadeiro, o que é
bonito. E para vivermos tudo isto é
necessário nos frustrarmos muito,
para depois sentirmos a verdadeira satisfação e a felicidade, além
de preservarmos nossa saúde.

Introdução à Nova Física
Tecnologia Keppe Motor

*Psicanalista e escritora, com 12 livros
publicados. Vice-presidente da SITA,
presidente e fundadora da Associação
Keppe & Pacheco e da STOP a
Destruição do Mundo.

Canto Coral

A Cura pela Consciência,
A Medicina da Alma
Autoconhecimento:
Aprendendo a Lidar com
Emoções Próprias e dos
Outros

Informe-se sobre início das novas
turmas e faça sua inscrição:

Av. Rebouças, 3115
São Paulo-SP

11 3032 4105 | 97623 8598
cursos@keppepacheco.edu.br
keppepacheco.edu.br

MATRÍCULAS ABERTAS - TURMAS 2018

Cursos de Pós-graduação
(Lato Sensu ou Livre)

Baseados na ciência desenvolvida pelo psicanalista e
cientista social Norberto Keppe, que unificou ciência
filosofia e teologia.

MEC

PÓS-GRADUAÇÃO EM

Gestão de Conflitos
Psico-Sócio-Patologia

Terapia em Sala de Aula
Educação e Consciência

contato@keppepacheco.edu.br - keppepacheco.edu.br

SÃO PAULO : Centro de Pós-Graduação II - Av. Rebouças, 3115 - 11 3032 4105 | 97623 8598

CAMBUQUIRA – MG : Sede - Av. N. Sra. Aparecida, 59 - 35 3251-3800

Faça Terapia e
Jornal Científico Trilógico

Aprenda uma Língua

ao Mesmo Tempo
Instituto de Línguas Millennium

Distribuímos um questionário perguntando a nossos alunos o que achavam do Método
Psicolinguístico
Terapêutico
Trilógico de Norberto Keppe,
aplicado no ensino de idiomas
no Institutto de Línguas Millennium. Um deles respondeu com
uma frase muito signiﬁcativa:
“Aqui aprendemos o idioma da
vida”. Outro estudante escreveu: “Gosto de vir aqui porque é
o único lugar onde me acalmo,
durante a semana”. De modo
geral os alunos compartilham
dessas ideias, aﬁrmando que
obtêm conhecimentos fundamentais sobre as leis psíquicas
e sociais, adquirem maior bem
-estar e desenvolvimento, através do autoconhecimento, além
de aprenderem, ao mesmo tempo, um de nossos oito idiomas.
De fato, o Método Keppeano,
usado há mais de 20 anos em
nossa escola, basicamente revela o que nos impede de ter uma
existência cada vez melhor. Conhecendo nossos bloqueios, vamos aprender não só uma nova
língua de modo muito mais rá-

pido, mas também obter uma
abertura e um desenvolvimento
em todos os outros setores de
nossa vida: relacionamentos,
trabalho, realizações, vida ﬁnanceira, estudos gerais de outras matérias.
Algumas opiniões textuais
coletadas entre nossos alunos:
“Desenvolvi muito o meu inglês, pois é um método muito
prático, e aprendi, sobretudo,
a acreditar que é possível fazer um mundo melhor agora”
(J.S., empresária); “A Millennium é um ambiente agradável, energizante e com pessoas
especiais” (S.B., estudante
pré-universitária); “Obtive um
crescimento na forma de pensar e falar em inglês. A expectativa foi além do esperado”
(A.F., pedagoga).
Em sua metodologia pedagógica, a Millennium ensina
temas fundamentais para a
vida, por exemplo: como lidar
com o estresse, resolver conﬂitos, tratar pessoas difíceis,
como se acalmar em situações
de tensão, motivar-se para ter
uma existência mais feliz, como
progredir até economicamente,

e muitos outras recursos psicológicos para melhorar nossa
vida psíquica, orgânica e social.
Aliás, muitos dos assuntos tratados neste jornal são estudados na escola.
Tudo isso o aluno aprende
lendo, escrevendo, ouvindo e
falando em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, sueco, ﬁnlandês. Os
professores são oriundos do Canadá, França, Itália, Alemanha,
Colômbia, Suécia, Finlândia e
Brasil. Eles são também todos
psico-sócio-terapeutas
com
mais de duas décadas de experiência no manejo do método
criado por Norberto Keppe.
Graças a essa metodologia os
alunos adquirem também vasta
cultura, e um conhecimento uniﬁcado de ciência, ﬁlosoﬁa, teologia e artes no idioma estudado.

MATRÍCULAS ABERTAS

Pérsio Burkinski, professor do

Aquarela
e Desenho

Aulas Presenciais

Método Terapêutico de Norberto Keppe

Inglês

3063-3730

Espanhol

Francês

5181-5527

Italiano

Alemão

Sueco

5052-2756

Finlandês Português

3814-0130
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Faça Terapia pela TV

KEPPEMOTOR
10 Programas diferentes
todapara
semana
Nova Tecnologia
um Novo Mundo.

Novo Ventilador

UNIVERSE

ECO

Programas:

STOP

a Destruição do Mundo
e O Homem Universal
Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET
% DE TV
e 186 da VIVO
ENERGIA

ECONOMIZE ATÉ

90

Motor
magnético
Todos
os dias às 6h,
ressonante,
a criar
Segundasajuda
às 11h30,
um ambiente natural e
Quartas
às 9h
muito Rádio
mais saudável.
Mundial

Quintas às 20h

95,7 FM - Terças BIVOLT
às 16h

AUTOMÁTICO
127V/220V
e PAINEL

FOTOVOLTAICO*

keppemotor.com
11 3032 2675

Professora ﬁnlandesa

Curso de

Convênio com:

STOP TV

por mês
p/mês

Päivi Tiura

Instituto de Línguas Millennium
Método Terapêutico
Rua Augusta, 2676
(11) 3063-3730
www.millennium-linguas.com.br

