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Posso afi rmar que fazer 
exorcismo é realizar psicotera-
pia, assim como fazer psicote-
rapia é também realizar exor-
cismo, porque são dois fatores 
semelhantes, nesta e na outra 
vida sobrenatural. Estou mos-
trando que o cientista e o exor-
cista trabalham exatamente no 
mesmo plano, pois toda doen-
ça é ligada aos fatores físicos, 
e no mesmo instante aos espi-
rituais – é por este motivo que 
o médico ateu, e o religioso 
fanático, têm tanta difi culdade 
em suas atividades.

O pastor americano Bill 
Wiese escreveu o livro 23 Mi-
nutos no Inferno, onde narra o 
que aconteceu ao sofrer repen-
tinamente um desmaio, sendo 
transportado para essa região 
infernal, para trazer o que su-
cede com os inimigos de Deus. 
Compreendo, em minha pes-
quisa sobre a relação entre a 
conduta psicótica dos doentes 
mentais graves, com a dos se-

res humanos que se condena-
ram ao Inferno, que existe bas-
tante semelhança, mas muito 
pior nesse Além Infernal. Por 
exemplo: Wiese afi rmou que 
lá falta tudo o que temos aqui: 
água, alimento, sono e princi-
palmente bem-estar, misericór-
dia e amor, dando a entender 
que vivemos ainda no Paraíso 
Terrestre, mas não o usufruí-
mos, por causa dos nossos ví-
cios e oposição ao Ser Divino.

Um dado que poucas pes-
soas 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 frontal-
mente. Porém, nossa atitude 
aqui mesmo, de se opor ao Ser 
Divino, existe em todos os se-
tores da existência: fi losófi cos, 
políticos, econômicos, jurídi-

cos, científi cos e seus ramos. 
Posso dizer que nos tornamos 
inimigos inveterados de Deus, 
inconscientemente, só porque 
não temos possibilidade de in-
ventar uma existência diferen-
te da atual – evidentemente, 
aqui entra a questão da sober-
ba e inveja, pecados capitais, 
uma cópia do que aconteceu 
com os demônios que segui-
mos fatalmente.

Os profi ssionais mais ap-
tos para conhecer a conduta 
dos demônios são os psicana-
listas, desde que eles não re-
jeitem a espiritualidade – e o 
fator mais importante está na 
percepção de que os doentes 
mentais mais graves perde-
ram a visão natural e qualquer 
atitude, emoção e pensamen-
to pertencente ao real. Neste 
caso, toda a sua conduta é sem 
sentido, não podendo mais 
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Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro Psicoterapia e 
Exorcismo.
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agir de acordo com o Criador, 
pois navega no inexistente – o 
ser humano percebe sua opo-
sição ao bem, pensando que os 
demônios possam não estar aí. 
É por essa razão que não reco-
nhece o trabalho da 2ª Pessoa 
da Trindade, quando esteve 
humanamente entre nós. De-
sejo esclarecer que a humani-
dade está entre o bem e a sua 
ausência, e quanto maior for 
sua doença, mais distante es-
tará do belo, da verdade e do 
amor que são o real.

Existe um famoso conceito 
que os poderosos usam: di-
vidir o povo para poder do-
miná-lo, que foi aplicado em 
todos os setores da vida so-
cial, ocasionando enormes 
difi culdades. Por exemplo, a 
divisão profi ssional de setores 

do trabalho, entre exorcistas e 
psicanalistas, ao julgar se uma 
pessoa ou é doente ou pos-
sessa, 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.

O tempo de vida atual que 
Deus nos ofereceu, para esco-
lher o tipo de existência defi ni-
tiva para viver na eternidade, 
é muito rápido – daí, o fato de 
não nos sentirmos totalmen-
te satisfeitos aqui, por mais 
bens materiais que tivermos; 
posso afi rmar que o motivo 
principal é o de estar em uma 
situação artifi cial e insatisfató-
ria, que não corresponde com 

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

Agora, colocando essa ques-
tão no campo demoníaco, po-
deremos entender perfeita-
mente o desespero dos maus 
espíritos, que não teriam outro 
componente para aliviar um 
pouco a carência em sua essên-
cia, perdida para sempre por 
causa de sua negação ao eter-
no defi nitivo. Evidentemen-
te, os seres humanos que ainda 
habitam aqui, podem ainda es-
colher, ou a subida ao universo 
espiritual defi nitivo, ou descer 
ainda mais na matéria insatisfa-
tória e incompleta, desse período 
que deveria ser passageiro.
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Os dentes podem ter racha-
duras de vários níveis; nos casos 
mais graves, eles se dividem em 
duas partes. Mesmo assim, de-
pendendo do caso, essas partes 
são aproveitadas. Vamos, aqui, 
analisar as fraturas dentárias cau-
sadas 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 (fi cam fracos). 

Podem causar fratura dentá-
ria: 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 emo-
cionais como a ansiedade, o medo 
e a raiva causam aumento da ativi-
dade dos músculos mastigatórios 
e, consequentemente, tensão mus-
cular. Por isso, aqueles que mais 
fraturam os dentes são os que pos-
suem grandes restaurações, gos-
tam muito de mastigar alimentos 
duros e têm bruxismo. São pes-
soas muito tensas que procuram 
descarregar suas tensões na boca.

Fraturas dentárias e a tensão emocional
A tensão e o nervosismo resul-

tam da luta que o ser humano faz 
para eliminar a consciência dos 
erros e também rejeitar a realida-
de, que é boa, bela e verdadeira 
(atitude de censura à consciência).
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“Pode-se viver no mundo uma 
vida magnífi ca 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 mui-
to melhor e em profundidade a 
alma humana do que muitos psi-
cólogos (como se pode ver pela 
frase acima, de um famoso escri-
tor 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 so-
ciais são o fruto da inversão do ser 
humano, que passou a ver o traba-
lho como seu inimigo e a aliena-
ção como descanso e bem- estar.

Segundo ele, os seres humanos 
nascem sofrendo de uma “inver-
são 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 fa-
zemos a ele -  o não querer gostar, 
fazer força para não amar, achar 
que o amor nos torna bobos, frá-
geis e vulneráveis - isto é,  a in-
versão é que nos faz sofrer. 

Podemos também ver o proble-
ma da inversão na ideia de que o 
trabalho é o que cansa, estressa, faz 
adoecer. Que uma vida mais volta-
da 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, profes-
sora, costuma dizer que se ela 
pudesse fazer tudo o que dese-
ja, teria sua vida provavelmente 
abreviada em 40 anos. Comenta 
que nunca levantaria da cama 
cedo. Dormiria até sentir-se des-
perta, 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 pri-
meiro problema ou atrito surgis-
se, ela iria desistir.  E, na primeira 
oportunidade que algo mais agra-
dável para fazer surgisse no seu 
horário de trabalho, ela encontra-
ria a primeira desculpa para adiar 
o compromisso. Perderia o em-
prego. Aí estariam instalados os 
problemas econômicos. O círculo 
vicioso. Isto é resultado da nossa 
vontade invertida. Ela é a única 
responsável pelas nossas doen-
ças, 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 sau-
dável, dormir cedo e o número de 
horas certas, ser honesta com seus 

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

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 para-
noias, os problemas do dia a dia 
e os problemas pessoais... Pensar 
alto para se elevar. 

Viver de acordo com a nossa 
natureza, não é fazer nossas von-
tades, não é descarregar as emo-
ções 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 verdadei-
ra satisfação e a felicidade, além 
de preservarmos nossa saúde.

Felicidade é Mesmo Fazer 
Tudo o que se Quer?

Cláudia B. S. Pacheco* 
Extrato do livro De Olho na Saúde
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Distribuímos um questioná-
rio perguntando a nossos alu-
nos o que achavam do Método 
Psicolinguístico Terapêutico 
Trilógico de Norberto Keppe, 
aplicado no  ensino de idiomas  
no Institutto de Línguas Millen-
nium. Um deles respondeu com 
uma frase muito signifi cativa: 
“Aqui aprendemos  o idioma da 
vida”. Outro estudante escre-
veu: “Gosto de vir aqui porque é 
o único lugar onde me acalmo, 
durante a semana”. De modo 
geral os alunos compartilham 
dessas  ideias, afi rmando que 
obtêm conhecimentos funda-
mentais sobre as leis psíquicas 
e sociais, adquirem maior bem
-estar e desenvolvimento, atra-
vés do autoconhecimento,  além 
de aprenderem, ao mesmo tem-
po,  um de nossos oito idiomas.

De fato, o Método Keppeano, 
usado há mais de 20 anos em 
nossa escola,  basicamente reve-
la o que nos impede de ter uma 
existência cada vez melhor. Co-
nhecendo nossos bloqueios, va-
mos 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 fi -
nanceira, estudos gerais de ou-
tras matérias.

Algumas opiniões textuais 
coletadas entre nossos alunos: 
“Desenvolvi muito o meu in-
glês, pois é um método muito 
prático, e aprendi, sobretudo, 
a acreditar que é possível fa-
zer um mundo melhor agora” 
(J.S., empresária); “A Millen-
nium é um ambiente agradá-
vel, energizante e com pessoas 
especiais” (S.B., estudante 
pré-universitária); “Obtive um 
crescimento na forma de pen-
sar e falar em inglês. A expec-
tativa foi além do esperado” 
(A.F., pedagoga).

Em sua metodologia peda-
gógica,  a Millennium ensina 
temas fundamentais para a 
vida, por exemplo: como lidar 
com o estresse, resolver con-
fl itos,  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 psi-
cológicos para melhorar nossa 
vida psíquica, orgânica e social. 
Aliás, muitos dos assuntos tra-
tados neste jornal são estuda-
dos na escola.

Tudo isso o aluno aprende 
lendo, escrevendo, ouvindo e 
falando em inglês, francês, ale-
mão, espanhol, italiano, por-
tuguês, sueco, fi nlandês. Os 
professores são oriundos do Ca-
nadá, França, Itália, Alemanha, 
Colômbia, Suécia, Finlândia e 
Brasil. Eles são também todos 
psico-sócio-terapeutas com 
mais de duas décadas de expe-
riência no manejo do método 
criado por Norberto Keppe. 
Graças a essa metodologia os 
alunos adquirem também vasta 
cultura, e um conhecimento uni-
fi cado de ciência, fi losofi a, teolo-
gia e artes no idioma estudado.

Faça Terapia e 
Aprenda uma Língua 
ao Mesmo Tempo
Pérsio Burkinski, professor do 
Instituto de Línguas Millennium
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