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Solução Energética com A breakthrough energy
Tecnologia Inédita
solution

Since Rio-02, the governments of the
world have not managed to develop any significant initiatives to stop the destruction of
the world. STOP has.
Over the past 10 years, STOP engineers,
working from the proposals laid out in Norberto Keppe’s New Physics (read an excerpt
on page 2), have developed a technological
break-through – a new, highly efficient motor that guarantees energy savings of from
50 – 90%. The motor uses an innovative pulse
technology to capture energy. If adopted by
nations worldwide, the Keppe Motor will
go a long way towards saving our environment and establishing a just and sustainable
economy, and will lead to enormous social,
cultural, scientific and cultural development
for all peoples.

Desde a Rio-92, os governos não conseguiram chegar a propostas significativas para
parar a destruição do meio ambiente. A STOP
chegou.
Nestes últimos 20 anos, seus engenheiros, baseados no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, de Norberto Keppe (leia
extrato do livro na página 2), desenvolveram
uma Tecnologia Inédita, a mais eficiente do
mundo, com motores que garantem uma
economia de energia de 50 a 90%.
Com um novo princípio de captação
de energia através de motores de pulso, se
adotada pelas Nações, a tecnologia Keppe
fará a diferença para salvar o meio ambiente,
favorecendo uma economia de justiça e sustentabilidade, e o desenvolvimento social,
cultural, científico e tecnológico dos povos.

VENHA CONHECER e
encomendar os ventiladores
mais econômicos do mundo!
Estande do Keppe Motor
PÍER MAUÁ - ARMAZÉM 1
Estandes 41 e 42

Data: 13 a 24 de Junho/2012
Horário:
Dias úteis: 11hs às 19hs
Fins de Semana: 10hs às 19hs
Endereço do Piér Mauá:
Avenida Rodrigues Alves, 10; Praça Mauá
20.081-250 - Rio de Janeiro - RJ

ASSISTA A APRESENTAÇÃO
Keppe Motor – Solução Energética
com Tecnologia Inédita
Dia 15 de junho de 2012 às 17hs
Espaço Píer Mauá, Auditorium 1 - Armazém 1

VISIT US and order the most
economical fan in the world!

Keppe Motor booth
PÍER MAUÁ,
local do estande e
palestra do Keppe Motor

PÍER MAUÁ - ARMAZÉM 1
Booths 41 e 42

Date: 13 a 24 de Junho/2012
Time:
Working days: 11am to 7pm
Weekends: 10am to 7pm
Address Piér Mauá:
Avenida Rodrigues Alves, 10; Praça Mauá,
20.081-250 - Rio de Janeiro - RJ

Watch our presentation
Keppe Motor – A breakthrough energy
solution
Date: June 15, 2012, 5pm
Espaço Píer Mauá, Auditorium 1 - Armazém 1

A Ciência / The Science

A Verdadeira Designação da Physics Should Be Referred
Física Deveria Ser Energética
to as Energetics
Norberto R. Keppe, cientista social.
Extrato do livro A Nova Física da Metafísica
Desinvertida.

Norberto R. Keppe, social scientist.
Book extract from The New Physics Derived
from a Disinverted Metaphysics.

denominação de Física que os
cientistas forneceram a esse
campo de experimentação e
estudo é errônea, porque a própria
matéria é o resultado da ressonância
escalar aprisionada em determinado
local, o que significa ser consequência
da vibração de energia; de maneira
que esse campo científico deveria ser
chamado de Energética. Essa inversão
vem ocasionando enorme dano, porque todas as pessoas que se interessam pelo setor já se revestem com tal
ideia falsa. Qualquer livro sobre Física
trata o tempo todo de questões energéticas que os cientistas identificam
mais com movimento.
A enorme influência da teoria de
Einstein adveio da ideia de partir do
movimento para tentar explicar todos
os fenômenos; de certa maneira repetiu a orientação do físico dinamarquês
Niels Bohr que colocou a fonte da
energia nos astros. Estou mostrando
que a origem do poder energético está
no espaço maior que sustenta e movimenta os sistemas solares e galáxias
que caminham pelo espaço, como se
houvesse uma espécie de “alma” em
todo o universo; a própria maneira
dos corpos celestes se movimentarem
mostra a existência da dialética dentro
dessa energia escalar – dependendo
de dois planos, ou de algo duplo (norte-sul, gravitacional-magnético); para
tais forças agirem têm de se combinar
sempre em movimentos circulares.
Os físicos americanos Michelson
e Morley realizaram em 1881 uma experiência com a velocidade da luz na
Terra, e verificaram que era constante
nas duas direções: acompanhando o
sistema de rotação ou contrariando-o;
Einstein acreditou que a velocidade
da luz era a constância universal que
procurava usando-a como ponto de
partida para suas análises sobre o movimento. Newton e Einstein colocaram o sistema energético proveniente
dos corpos físicos no espaço – e não
que estes estejam dispostos de acordo com essas forças que basicamente
se movimentam através do núcleo de
cada átomo. De maneira que os sóis,
planetas, cometas e asteroides caminham concomitantemente em conjunção entre a energia (escalar) e a orbital (magnético-gravitacional) como
consequência. O grande engano do
sábio judeu-alemão foi o de ter pensado que a origem do movimento estaria nas partículas (E = mc2). Parece
que a grande dificuldade dos físicos é
a de desinverter a ideia de que a matéria seja fonte de energia, negando que
cada corpo contenha os dois aspectos.

The name Physics is erroneous,
because matter itself is the result of
scalar resonance imprisoned in a
particular locale, which means that
it is the consequence of an energetic
vibration, therefore the name of this
science should be Energetics. This
inversion has caused great damage,
because anyone who becomes
interested in this field is influenced by
this false idea. From the start, in all
Physics books energy is typically linked
with motion. As a matter of fact, 22
chapters in the Neil Ardley Dictionary
of Science deal with this subject.
Einstein’s enormously influential
theory of relativity attempted to explain
all phenomena through movement.
To a certain extent, he followed in the
footsteps of Danish physicist Neils Bohr
who believed that energy came from
the stars. I believe that energetic power
originates in space and this energy
sustains and moves the solar systems
and galaxies, as if the universe had a
kind of “soul.” The very movement of
the celestial bodies shows the existence
of a dialectic3 within scalar energy,
requiring two planes, or two poles
(north and south, gravitational and
magnetic). In order for these forces
to work, they must always mesh in a
circular motion. That is why the lines
that Einstein referred to were curved,
not straight.
In 1881, the American physicists
Michelson and Morley performed an
experiment with the speed of light on
earth and found that it was constant
in either direction--whether going
in the same direction or opposing
the rotation of the earth. Einstein
believed that the speed of light was
the universal constant he was looking
for, and he used it as a starting point
in all his analyses of motion. Both
Newton and Einstein believed that
energetic systems derived from
physical bodies in space – and not that
these bodies move in accordance with
the essential forces that move through
the nucleus of each atom. This being
the case, the suns, planets, comets
and asteroids all travel together in
harmony with scalar and orbital
(magnetic gravitational) energies as
a consequence. Einstein’s big mistake
was believing that motion originates
from particles (E = mc2). It seems as
if the hardest thing for physicists to
do is to disinvert the idea that matter
is the source of energy, denying that
every body contains both aspects.
Isaac Newton thought that gravity
could not be explained by the motion
of the celestial bodies alone, and that

A

Isaac Newton pensou que a gravidade não poderia ser explicada só
pelo movimento dos astros, e que seria proveniente de uma energia; tal
fato é fácil de ser observado quando
se atiram limalhas de ferro no imã,
formando imediatamente um desenho arredondado.
A ideia de Einstein que a energia é
igual à massa, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado (E = mc2) fornece uma explicação invertida, como
se a força energética fosse proveniente
da matéria. Gostaria de corrigir esse
engano fundamental, esclarecendo
que as próprias partículas constituem
o resultado da fusão atômica entre
forças repulsivas e atrativas, que são
percebidas na conduta dos prótons e
elétrons, redundando no que Nikola
Tesla denominou de ressonância escalar. Aliás, Isaac Newton em sua 3ª
Lei do Movimento mostrou que as
forças sempre agem aos pares denominando-as de ação e reação.
Os prótons e elétrons constituem
as primeiras partículas que a energia
forma no núcleo do átomo, enquanto
que os neutrons a primeira força de
equilíbrio – dando início à ação da
corrente magnética, fonte de todo movimento do universo. É fundamental a
consciência de que o elemento atômico básico é a energia, sendo que isto
acontece com todos os corpos; temos
de mudar inteiramente o sentido das
pesquisas científicas.
Todo processo magnético é dividido em dois tipos de forças: uma atrativa e outra repulsiva; isto existe em
todo o universo, conservando cada
astro em seu devido lugar. Em um ângulo menor, os satélites artificiais se
mantêm rodando no espaço dentro do
mesmo campo de ação.

Livraria virtual:
www.editoraproton.com.br

it came from energy. This fact is easily
observed when iron filings which are
thrown towards a magnet, immediately
form a round pattern.
Einstein’s conclusion that energy
equals mass times the speed of light
squared (E = mc2) suggests an inverted
idea, as if energetic force could derive
from matter. I would like to correct this
fundamental mistake and clarify that
the particles themselves are the result
of an atomic fusion between the forces
of attraction and repulsion, which can
be noted in the behavior of protons
and electrons, resulting in that which
Nikola Tesla called scalar resonance.
Indeed, Newton’s Third Law of Motion
establishes that forces always act in
pairs known as action and reaction.
Protons and electrons are the
first particles manifested by essential
energy within the atomic nucleus, while
neutrons are the first balanced force.
They begin the action of the magnetic
current, the source of all motion in the
universe. The awareness that the basic
atomic element is energetic is key, and
because this occurs with all bodies, we
must completely change the direction
that scientific research is heading.
All magnetic processes can
be divided into two types of force:
attraction and repulsion. This occurs
throughout the universe and keeps
every celestial body in its proper
place. To a lesser extent, man-made
satellites are kept orbiting in space by
the same force field. If electrical energy
was transmitted by electrons, things
would wear out rapidly, not only the
transmitting cables themselves but also
the force, due to its material origin. This
is why Tesla built transformers which
formed a new force field by contacting
the magnetism in space.

Virtual Bookstore:
www.editoraproton.com.br

A Tecnologia / The Technology

O Keppe Motor The Keppe Motor
Trata-se de um motor altamente
eficiente desenvolvido pelos cientistas Cesar Soós e Roberto Frascari,
que utiliza o princípio de ressonância
eletromagnética para otimização de
sua eficiência. O Keppe Motor recebe
este nome porque foi desenvolvido segundo princípios inovadores que surgiram da pesquisa do cientista Norberto da Rocha Keppe sobre a física,
e expostos em sua obra A Nova Física
da Metafísica Desinvertida, escrita em
1996, na França.

Qual é a importância
do Keppe Motor?

Nossas contas de energia estão
aumentando paralelamente com a
consciência ecológica global que nos
leva a utilizar a energia de forma
mais eficiente e renovável. Em alguns anos, somente motores de alto
desempenho poderão ser comercializados, de maneira a cumprir regulamentos e acordos que já estão sendo implementados por governos de
muitos países. Além do mais, a nova
norma técnica, ISO 50.001 tem como
ponto central o uso eficiente de
energia. O Keppe Motor surge como
resposta às demandas destes novos
padrões globais.
O benefício trazido por um motor
que economiza 70% de eletricidade
para o meio ambiente e para a economia de uma nação é evidente. Os motores elétricos de baixa potência são
os mais utilizados pois acionam eletrodomésticos, ferramentas elétricas,
bombas hidráulicas, sistemas de refrigeração doméstica, etc. Eles somam
centenas de milhões em todo o mundo e estão diretamente vinculados
ao desenvolvimento de um país ou
região, pois com o aumento do poder
aquisitivo das famílias, mais motores
são proporcionalmente adquiridos.
O Keppe Motor representa a melhor opção para os governos que têm
que garantir energia elétrica para
suas populações em desenvolvimento.
Além disso, o consumo reduzido
do Keppe Motor permite sua utilização em pequenos sistemas de bombeamento de água e refrigeração,
quando conjugado a um sistema de
baterias e placas fotovoltaicas em
regiões remotas onde o sol é abundante e a rede pública se faz ausente.
Inúmeros projetos de sistemas auto-sustentáveis com energia solar poderiam ser implementados pelos governos com o Keppe Motor, levando
mais conforto e dignidade às populações mais carentes do mundo todo.

The Keppe Motor is a highly
efficient motor that uses the principle
of electromagnetic resonance to
optimize its efficiency. It was developed
by two researchers, Carlos Cesar Soós
and Roberto Heitor Frascari, based
on the discoveries of the scientist
Norberto da Rocha Keppe, set forth
in his book The New Physics Derived
From A Disinverted Metaphysics, first
published in France, 1996.

Consumo de Energia - Energy Consumption
Ventilador de Teto - Ceiling Fan

Keppe Motor

Convencional
Conventional

Mínima
Velocidade
Min. Speed

3W

80W

Máxima
Velocidade
Max. Speed

25W

150W

Keppe Motor: Até 15 vezes mais econômico
Keppe Motor: Up to 15 times more economy

Mais Informações / For more information
www.keppemotor.com / +55 11 3032-2675

What is the importance
of a Keppe Motor?

Our energy bills are increasing
parallel to our ecological awareness
that is leading us to use more efficient
and renewable energies. Within a few
years, only high performance motors
will be marketed so as to comply
with regulations and agreements
that are already being implemented
by governments in many countries.
Furthermore, a new technical
standard called the ISO 50,001 will
soon be coming into effect, which
will be specifically address energy
efficiency. The Keppe Motor provides
an answer to the demands of these
new global standards.
There are obvious environmental
and the economic advantages to
using a motor that saves 70% of
electricity. Low power electric motors
are primarily used in household
appliances, electric tools, water
pumps, cooling compressors, etc
and represent about 40% of all
electric motors in use today. There
are hundreds of millions of these
motors worldwide and they express
the people’s wealth because they are
directly linked to the development of a
country or region.
The immediate consequences of
that are the enormous energy savings
in nationwide (and worldwide) scale,
which represents billions of KWs
a year. It is worth to mention that
this savings is directly linked to the
environment protection because
higher efficiency motors for domestic
use can run on photovoltaic panels
and create an entire new market
of portable products which are not
practical with today’s technology.
A number of projects using selfsustainable solar energy systems
could be implemented by governments
by using the Keppe Motor and provide
greater comfort and dignity to needy
populations throughout the world.

Os Primeiros Ventiladores When the KM starts
Ajudando o Planeta production, the world wins
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m mais uma iniciativa adicional
à Campanha Ação no Bem da
Associação STOP a Destruição
do Mundo, Cláudia Pacheco, presidente da STOP, inaugurou a fábrica do
Keppe Motor em Cambuquira - MG,
Brasil, local do projeto social modelo
da Associação.
“A fábrica está produzindo
manualmente os primeiros modelos
comerciais dos ventiladores de mesa e
de teto Keppe Motor”, disse Pacheco.
“Essa já é uma enorme contribuição
para um planeta mais sustentável. Mas
nós queremos fazer mais ainda. Como
parte de nossa iniciativa de levar a
prosperidade verdadeira e justiça social
para a cidade, nós estamos selecionando
os trabalhadores entre os cidadãos
desempregados ou em subempregos da
região”, completou Pacheco.
Esta nova iniciativa faz parte da
Campanha Ação no Bem que foi lançada pela Associação STOP e pela Associação Keppe e Pacheco em 2004. A
Campanha já está servindo como um
modelo para um novo tipo de comunidade sustentável que oferece esperança e soluções práticas para comunidades conscientes de todo o mundo.
Os ventiladores Keppe Motor
artesanais funcionam com base nos
princípios da física desinvertida destacados no livro revolucionário do
cientista Norberto Keppe, A Nova Física, que desinverte a física tradicional
corrigindo a ideia invertida de que a
energia vem da matéria.
“Esta visão materialista seguida
pela ciência em todos os lugares foi extremamente destrutiva para o nosso
planeta”, disse o coinventor do Keppe
Motor, Cesar Soós, que está coordenando a produção na fábrica em Cambuquira. “Se você acredita que a energia
vem da matéria, você vai destruir a
terra para tirar esta matéria, como petróleo e urânio, e vai criar fluxos de lixo
tóxico como consequência. Mas, se você
acredita que a matéria vem da energia,
você fecha o campo de extração e tem
uma fonte inesgotável e não poluente
de energia. Isso é o que estamos fazendo
com o Keppe Motor”, acrescentou Soós.

Bases de madeira reciclada fabricadas artesanalmente na linha de produção da fábrica em Cambuquira
Handcrafted recycled wood bases assembled at the Keppe Motor factory in Cambuquira

Ventiladores fabricados artesanalmente
Handcrafted fans

Saiba mais sobre esta tecnologia que
está ajudando a salvar o planeta. Acesse
www.keppemotor.com.

Raimo Kivela, engenheiro eletricista, veio da
Finlândia para participar do projeto
Electrical engineer, Raimo Kivela, traveled from
Finland to participate in the project

n an exciting addition to the STOP
the Destruction of the World
Association’s Good Action Campaign,
STOP president, Claudia Pacheco, has
inaugurated the Keppe Motor factory
in Cambuquira, Brazil, home of the
association’s flagship social project.
“The factory is hand-producing the
first commercial models of the Keppe
Motor table and ceiling fans,” says
Pacheco. “That’s already an enormous
contribution to a more sustainable
planet. But we want to raise the stakes
even more. As part of our initiative
to bring true prosperity and social
justice to the town and the planet, we
are selecting our workers from the
unemployed or underemployed citizens
of the region,” she adds.
This new initiative is part of the
umbrella Good Action Campaign
launched by STOP and the Keppe and
Pacheco Association in 2004, and is
already serving as a model for a new
type of sustainable community that
offers hope and practical solutions for
conscious communities the world over.
The handcrafted Keppe Motor
fans work on the disinverted physics
principles outlined in Norberto Keppe’s
landmark book, The New Physics,
which turns traditional physics on its
head by correcting the inverted idea
that energy comes from matter.
“This materialistic view followed
everywhere in science has been
enormously destructive to our planet,”
says Keppe Motor co-inventor, Cesar
Soos, who is coordinating the Keppe
Motor factory. “If you believe energy
comes from matter, you destroy the
earth to get at it, as in oil and uranium,
and create toxic waste streams as a
consequence. But if you believe matter
comes from energy, you tap the field
and have an unlimited non-polluting
source of energy. That’s what we’re
doing with the Keppe Motor, Soos
adds.
Learn more about this technology
that is helping to save our planet. Go to
www.keppemotor.com.

Quem Somos / About Us

Sobre a STOP
A Associação STOP é uma associação sem fins lucrativos que estuda as
causa psíquicas e sociais da destruição do mundo e os meios para melhorar a qualidade de vida da população.
Foi fundada em Paris em 28 de
junho de 1992 (lei 1901) pela psicanalista e escritora Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, que reuniu um
grupo internacional de indivíduos e
instituições dedicados à preservação da humanidade e da natureza. É
realizada pela Associação Keppe &
Pacheco, uma OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público).
Nossa filosofia se resume a:
“Queremos convocar todos os indivíduos práticos, todos os que têm
idealismo e dinamismo, os que acreditam no bem, na verdade e no belo,
para que se unam, para que possam
construir um novo mundo, uma nova
sociedade, o verdadeiro Reino Humano sobre a Terra, a fim de que
consigamos trabalhar para nós mesmos e desfrutar o que o Criador nos
legou, e até agora nos foi privado,
pelos que detiveram o poder econômico em suas mãos. Chegamos a um
tempo decisivo, no qual não é possí-

vel mais continuar alimentando os
indivíduos mal-intencionados, que
se apoderaram do planeta, organizando uma ordem social só para
eles – dando-nos algumas migalhas,
quando sua situação periclita, ou
eles são obrigados a fazê-lo.”
“Estamos convocando-os para
desvirarmos a sociedade da Inversão
em que está, e a colocarmos em seus
devidos pés – porque não queremos
mais ser buxas de canhões dos poderosos, pilotos para os seus aviões de
morte, motoristas para os seus tanques de guerra, que espalham a morte
e a destruição.
Queremos viver a vida; queremos
produzir para nós e nossos irmãos;
queremos viver em paz com todos.
Mas, ainda, não poderemos permitir
que continuem nos usando e matando, jogando classe contra classe, povo
contra povo, profissão contra profissão; estamos dando um basta a isso
tudo, porque desejamos viver agora
em um período de paz, como queríamos e sempre nos foi negado”.
A Libertação dos Povos – A
Patologia do Poder, Norberto
Keppe, 1986, Nova York

About STOP
The STOP the Destruction of the
World Project is sponsored by the
Keppe and Pacheco Association, a NonProfit Organization founded in Paris
in 1992 by psychoanalyst and writer
Claudia Bernhardt de Souza Pacheco.
The Association is made up of an
international group of individuals and
institutions dedicated to preserving
humanity and nature.
Our philosophy could be summed
up like this: “We want to summon all of
you who have a practical nature, all
who possess idealism and dynamism,
all who believe in goodness, truth
and beauty, to unite so that a new
world can be built, a new society:
the true Kingdom of Man on earth.
In this new society we will work
for ourselves and enjoy what the
Creator has bequeathed to us, those
things that until now we have been
deprived of by the individuals who
hold economic-financial power in
their hands. We have arrived at a
decisive moment in time when it is no
longer possible to go on sustaining
those ill-intentioned individuals
who have taken control of the planet
and organized a social order just

for themselves — allowing us a few
crumbs only when their position is in
danger of collapse or when they are
forced to give us something.
We are calling on all of you
to bring about the greatest of all
“revolutions” that mankind has ever
experienced. We are calling you
together to turn society around, to
disinvert it and head it in the right
direction. We are no longer willing to
be cannon fodder for the powerful, or
the pilots of their war planes and the
drivers of their combat tanks which
spread death and destruction. We
want to live life; we want to produce
for ourselves and our fellow men; we
want to live in peace with everyone.
Nor can we let them go on exploiting
us and killing us, pitting one class
against another, one people against
another, one profession against
another. We intend to put a stop to all
of this because we want to live in a
time of peace now — that peace we
have always desired but which has
been denied us.”
Liberation of the People - The
Pathology of Power, Norberto Keppe,
New York City, June 6, 1986

A ECOSTART INDÚSTRIA BRASILEIRA

Com sede própria de 4.000 m² na cidade de Leme/SP, produz bicicletas e triciclos elétricos, soluções acessíveis em locomoção
sustentável, utilizando como parte da fabricação material reciclado e baterias retornáveis para reciclagem.
A Ecostart tem o compromisso em colaborar pelo desenvolvimento de um mundo mais sustentável, proporcionando produtos que
utilizam energia limpa e que promovam a inclusão social e a mobilidade urbana.
ECOSTART A MAIS BRASILEIRA DAS BICICLETAS ELÉTRICAS!

Ecostart Industries Brazil

Operating from its 4000 square meter factory in Leme, Brazil, Ecostart produces sustainable electric bicycles and tricycles. These innovative
cycles are partly fabricated with recycled material and batteries. Ecostart is committed to helping create a more sustainable world by
developing products that use clean energy, promote social inclusion and innovate better ways to navigate urban environments.
Ecostart – The best of Brazilian electric bicycles

Socioterapia / Sociotherapy

Aldeia de Todos os Povos
Socioterapia e Inclusão Social

Na pequena, tranquila e romântica cidade de Cambuquira, incrustada
nas montanhas verdejantes do Estado
de Minas Gerais, a cerca de 300 km de
São Paulo e do Rio de Janeiro (4 a 5
horas de viagem de ônibus) terá início
um curso intensivo terapêutico de no
mínimo um mês de duração, aberto a
estrangeiros e brasileiros. Organizado
pelo Instituto Educacional Keppe e
Pacheco, em parceria com a Associação STOP a Destruição do Mundo e
Campanha “Ação no Bem”, os alunos
ficarão hospedados no histórico Grande Hotel Trilogia e, além do aprendizado teórico, participarão ativamente
das atividades psico-sociais desenvolvidas pela Associação STOP dentro do
seu projeto “Construção de um Mundo Novo”.
O curso, presencial, teórico e
prático, de no mínimo um mês de
duração, aborda as causas da patologia individual (psicopatologia) e
social (sociopatologia), com base na
ciência da Psicanálise Integral (Tri-

logia Analítica), criada pelo cientista
brasileiro Dr. Norberto Keppe, ensinando o método keppeano para a
terapia da sociedade e das pessoas,
preparando“Socioterapeutas” formadores do ser humano universal e da
sociedade do 3º milênio.
Podem participar pessoas de
qualquer país e brasileiros que quiserem e puderem estar em tempo integral e dedicação exclusiva em Cambuquira durante o tempo do curso.
As aulas serão ministradas em português e inglês. 40 horas por semana.
Na parte teórica, de 40 horas no
mês, os alunos serão introduzidos nas
matérias: Fundamentos de Psicanálise
Integral, - Psicanálise da Civilização. –
Sociopatologia, Saúde Psicossomática
(Psicoenergética). Já a parte prática,
de 120 horas, é constituída por participação ativa nos projetos sociais
de Cambuquira e inclui 4 sessões de
psicanálise individual e uma sessão
de psicoterapia de grupo por semana.
O estagiário decide com os coordena-

dores o projeto ou projetos de deseja
participar: Projeto Festas do Divino;
Permacultura; Mercatrino - Mercado
de trocas; Fabricação de tijolos ecológicos; Confecção; Fabricação de azulejos artesanais com estilo português;
cursos de artesanato; Moeda social
Trino; Medicina e Odontologia Psicossomática; Projeto de Educação (aulas
de inglês com método terapêutico,
alfabetização) e Projeto Crescer com
Arte (aulas de ballet, dança folclórica
russa, piano, violão e fotografia).

Informações e Matrículas:
www.keppepacheco.com
cursos@keppepacheco.com
(+55) 11 3032-3616

Assista a conferência A Aldeia
de Todos os Povos que será
realizada na Cúpula dos Povos
Informações www.stop.org.br

The Village for All Peoples
Social Therapy Training in Cambuquira

Nestled among the green mountains
and verdant coffee plantations of one of
Brazil’s most beautiful landscapes, lies
the small, bucolic village of Cambuquira,
Brazil – now the nerve center of one of the
world’s most compelling social projects.
The Good Action campaign was
launched in 2003 by the Keppe & Pacheco
Educational Institute to breathe life
back into this forgotten town, which has
progressively decayed since the casinos
left town in the 1970s. Beginning
with the purchase of the Grande Hotel
Trilogia and its subsequent restoration
back to its original Art Deco grace, the
Good Action campaign has expanded
to include numerous initatives that are
bringing sustainable living conditions
to the town. Volunteers from the K&P
Educational Institute and the town
have joined to re-energize Cambuquira
using the economic and social practices
outlined in the vast body of work of
psychoanalyst and social scientist,
Norberto Keppe.
“This project brings together
idealistic individuals who yearn for a more
just society, those committed to truth,
beauty and human rights,” says Claudia
Bernhardt de Souza Pacheco, president of
the Keppe & Pacheco Association.
The project’s psycho-social model

is based on Keppe’s scientific research
and clinical experience, and its goal is to
serve as a social model that can form the
basis for a better society.
This project is also open to
receiving international volunteers
who identify with the ideals and
who wish to participate with the
collaborators in Brazil.
Dr. Pacheco has announced an
intensive educational program to train
volunteers in the project’s philosophical,
psychological and social foundations.
Organized by the Keppe & Pacheco
Institute in partnership with Stop the
Destruction of the World Association and
the Good Action Campaign, approved
volunteers will stay at the historic
Grande Hotel Trilogia, which will be
their base for their active participation
in the project. The minimum one-month
course (volunteers can apply to stay up
to 3 months) will offer extensive training
in Keppe’s science of Analytical Trilogy,
and graduating “sociotherapists” will
be prepared to implement similar
projects worldwide.
Course participants will be
participating full time in the
Cambuquira project, as well as
attending Portuguese and English
classes. Students will be introduced

to the fundamentals of psychosocio pathology, psychoanalysis and
psychosomatic health (or psychoenergetics).
The course’s practical nature will
be comprised of 120 hours of active
participation in the ongoing social
projects in Cambuquira. There are
a number of activities that course
participants can join, which will be
decided upon by the trainee and
coordinator. These include:
Permaculture
Ecological Housing
Ecological Bricks
Portuguese Tiles
Organic Food
Clothing for All
The Trino Social Currency
Mercatrino - Exchange of goods
Integral Health Programs
Educational Programs
The Growing with Arts Project

Information:
www.keppepacheco.com

Watch our conference The Village for All Peoples that will be
presented in Cúpula dos Povos
Information: www.stop.org.br

Algumas Vantagens Some Advantages of
do Keppe Motor
the Keppe Motor
Baixo custo: O custo de produção do Keppe Motor é muito menor que o dos motores convencionais, pois dispensa a utilização de núcleos de
ferro-silício e pode usar materiais mais leves e
menos resistentes à temperatura, podendo funcionar igualmente com fios de alumínio;
Simplicidade: Trata-se de um motor mais simples, que, por isso, requer menos etapas de fabricação);
Eficiência ímpar: A tecnologia Keppe Motor permite maior eficiência que qualquer outro motor
de mercado (eficiência tão próxima de 100%
quanto se queira);
Pioneirismo: Trata-se de tecnologia inovadora e
100% nacional;
Baixo aquecimento: Correntes de trabalho muito mais baixas para a mesma potência de saída
(Torque x RPM);
Requer menos manutenção;
Versatilidade: O mesmo motor pode ser usado
para mais produtos;
Maior potência por volume (ampla faixa de trabalho);
Leveza: mais leve (não tem ferro);
Opção ecológica: substitui motores CC e CA com
maior versatilidade (circuito muito simples para
controle de velocidade e inversão de rotação);
Capacidade de trabalho: O Keppe Motor funciona com instalações elétricas mais simples, sendo
ideal para projetos que não dispõem de rede elétrica pública.
Redução de CO2.

Low cost: the production cost of the Keppe Motor
is much lower than conventional motors, because
it eliminates the use of silicon-iron cores and
works perfectly well with materials that are both
lighter and less resistant to temperature, e.g.
aluminum;
Simplicity: The motor is simpler than conventional
motors and requires fewer manufacturing steps;
Outstanding efficiency: The Keppe Motor
technology enables greater efficiency than any
other motor in the market;
Pioneering: It is an innovative technology;
Low heating: It has much lower currents for the
same power output (Torque x RPM);
It requires less maintenance;
Versatility: The same motor can be used for more
products;
Higher power per volume (wide operating range);
Lightness: It is ironless and therefore lighter;
Ecological option: It replaces AC and DC motors
with greater versatility (very simple circuit for
speed control and reverse rotation);
Simplified manufacturing line;
Portability: It allows many non-portable devices to
become portable;
Work capacity: The Keppe Motor operates with
simpler electric installations and is therefore ideal
for projects where there is no electric grid;
Durability;
Reduction of CO² emission.

Até 15 vezes + econômico
Até 15 vezes mais econômico do que os motores
convencionais (tabela na página 3). Com uma
eficiência de até 90%, comparados aos motores
monofásicos utilizados nos eletrodomésticos em
geral, os produtos com o Keppe Motor poupam os
recursos naturais.

Motor Frio

Converte a maior parte da energia
em trabalho mecânico útil, não a
disperdiçando em forma de calor.
Emitindo vento frio, verdadeiramente
resfresca os ambientes.

Eficiência linear
Devido à sua curva de eficiência
linear, é ideal para aplicações onde
a carga e a velocidade são variáveis
ou em regime de trabalho de carga
intermitente em que o motor fica
sempre ligado.

TRABALHE CONOSCO

Seja um representante ou revendedor Keppe Motor

Saiba como: www.keppemotor.com / keppemotor@keppemotor.com

