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Todos os seres humanos des-
te Planeta Terra necessitariam 
ser exorcizados, e não só um ou 
outro, como o padre Gabriele 
Amorth escreve na página 30 de 
seu livro O Sinal do Exorcista – 
vamos dizer que toda a humani-
dade precisaria passar por esse 
processo, pois estamos em um 
estado de estupor, legado por Lú-
cifer e seus aliados, que não sa-
bem mais sua origem, existência 
ou eternidade. Vamos dizer que, 
como os diabos estão alienados, 
transmitiram aos povos seus de-
lírios, tornando-os confusos e de-
biloides como são eles próprios.

Qualquer coisa que se faça no 
campo físico, repercute no espi-
ritual, e o mesmo sucede deste 
último, para o material,  pois não 
podemos nos esquecer que somos 
uma unidade, constituída de cor-
po e alma: o orgânico e o imaterial 
funcionam conjuntamente, mesmo 
após o perecimento do primeiro, o 
espírito continua se relacionando 
com os que ainda têm corpo.

- Dr. Keppe, vejo muitos vultos 
ao meu redor, e o psiquiatra me 
deu choque elétrico, para não os 
ver mais.

- O que acha desse tratamento?
- Parece que a Medicina tem 

medo de abordar essa questão.

Como o leitor nota, a forma-
ção médica procura só a etiologia 
sensorial, prejudicando os seus 
alunos, que tomam conhecimen-
to só de uma ínfima parte da ori-
gem das doenças.

Na 6ª pergunta do Opúsculo das 
Interrogações, entre médicos e 
exorcistas, foi colocada a questão 
dos prejuízos que um doente po-
derá sofrer, quando estiver com 
um mal físico, e for tratado só com 
exorcismo – eu posso mostrar que 
não existe doença alguma que não 
seja física e espiritual ao mesmo 
tempo – portanto, que não seja tra-
tada dos dois modos, que a ciência 
médica denominou de psicosso-
mática, mas são realmente fisioló-
gicas e espirituais. Retirando o fa-
tor possessão, não é possível obter 

Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro Psicoterapia e 
Exorcismo, pág. 55

resultado satisfatório, mesmo que 
a origem do mal seja mais de âm-
bito social – é por esse motivo que 
entrei no setor sociológico, inaugu-
rando a ciência Sociopatológica, 
escrevendo o livro Sociopatologia, 
publicado no ano de 1991 em Paris, 
6 Rue Bénard, 75014.

Se não for realizada a junção entre 
a psiquiatria e espiritualidade, não 
será possível entender o que se passa 
com os indivíduos doentes, porque 
todas as doenças têm patologia físi-
ca e psicossomática, pois qualquer 
perturbação que apareça em algum 
campo, tem a influência do outro – 
as leis dos males físicos, carregam as 
dos psicológicos, e vice-versa. Posso 
dizer que Medicina e Espiritualida-
de separadas são inimigas, enquan-
to que unidas, amigas.

Existe um elemento fundamen-
tal, que tem enganado cientistas 
e religiosos, que discutem o que 
é doença ou possessão: por esse 
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Guedes afirma que a dependência de 
internet é similar ao vício em álcool 
e cigarro, e que na abstinência apa-
recem agitação, irritabilidade, ansie-
dade e até agressividade⁴.

Com o uso contínuo dos celulares, 
as pessoas substituem os seres huma-
nos por aparelhos. O relacionamento, 
quando pessoal, traz à tona todas as 
emoções negativas (e positivas), que 
se quer esconder. Sendo assim, o iso-
lamento através de um eletrônico ali-
menta a ilusão de que “tudo está sob 
controle”; não há nada mais enganoso 
do que isso. A robotização e a incons-
cientização que daí surgem são um 
campo fértil para todo tipo de doen-
ças psicológicas, orgânicas e sociais, 
explica a psicanalista Pacheco⁵.

A importância do contato so-
cial para a sanidade. Podemos 
afirmar que o principal alimento 
para a existência reside nas relações 
sociais. Sem a sociedade, o ser hu-
mano não pode ser humano. Nossa 
estrutura psíquica não tem con-
dições para viver isolada, pois o 
seu principal alimento é retirado 
do contato humano⁶.

 “Os usuários sentem mais prazer 
na tecnologia do que em outros seto-
res de sua vida,” comenta Sampaio 
Góes, do Programa de Dependên-
cias Tecnológicas do HC de SP. “Fa-

lar de si gera prazer”. Numa rede 
social como Facebook, você fala de si 
90% do tempo e tem um “feedback” 
instantâneo, porque vários curtem, 
explica Guedes⁴. O uso excessivo 
das redes sociais incentiva muito o 
narcisismo de seus usuários. Nor-
berto Keppe, em seu livro “O Reino 
Divino”, explica que o narcisismo se 
aproxima muito da megalomania e, 
principalmente, da teomania – que 
Keppe caracterizou como sendo o 
desejo de ser um deus: a pessoa fe-
chada em suas próprias ideias e sen-
timentos, como se fosse um novo 
mito no mundo olímpico de suas ilu-
sões. O narcisismo constitui a porta 
de entrada, principalmente para as 
doenças mentais mais graves, por-
que a pessoa que é enamorada de si 
mesma, evidentemente não tem mais 
olhos para ver a verdadeira realidade 
que existe no mundo exterior – tendo 
a visão voltada para si mesma, como 
geralmente se vê nas figuras de Lúci-
fer que mostram o branco dos olhos 
para fora, e a retina para dentro⁶.

O ser humano sempre está à pro-
cura de algo que o afaste de realizar 
o que é bom, belo e verdadeiro – e o 
celular tem sido utilizado para esse 
isolamento e afastamento social, 
causando doença mental, diz Keppe. 
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Conserve seu 
Sorriso natural

“Quando as pessoas se queixam 
de insônia, irritação, depressão e 
mudança de hábitos, esses sintomas 
podem estar associados ao uso de 
smartphones, redes sociais ou jo-
gos eletrônicos”, pontuou a psiquia-
tra Santiago. Esse vício pode levar a 
problemas de comportamento e de 
relacionamento, e também a altera-
ções cerebrais. Há risco de demência 
precoce e perda de memória¹.  Valls 
Atz, farmacêutica, revela os efeitos 
nocivos da poluição eletromagnética 
causada pelos celulares² . 

Em 2015, já existiam 280 milhões 
de viciados em smartphones no 
mundo, sendo as mensagens ins-
tantâneas e as redes sociais as mais 
usadas³. Os usuários de smartphone 
têm uma falsa ideia de que eles são 
sociáveis, porém, eles são isolados 
e acabam reduzindo muito o rendi-
mento no trabalho e/ou nos estudos.    

Heloísa Coelho
Professora de Medicina e Odontologia 
Psicossomática da FATRI

uso de Celular Pode Causar doença Mental

1.AREIAS, Mariana. https://www.metropoles.com/
vida-e-estilo/bem- estar/dependência-de-tecnologia-con-
heça-a-doença-do-futuro; 12/04/17;
2.https://espaço-vital, jusbrasil.com.br – publicado em 2013;
3.Redação TV Cultura – JC Jornal da Cultura 16/07/15;   
4.JORDÃO, Vivian.  https://huffpostbrasil.com; 27/07/17.
5.PACHECO, Cláudia Bernhardt Souza. Psicanalista e 
Vice-Presidente da Sociedade de Psicanálise Integral (Trilogia 
Analítica);
6.KEPPE, Norberto da Rocha. Psicanalista e Presidente da 
Sociedade de Psicanálise Integral (Trilogia Analítica).

motivo eles tentam chegar às cau-
sas, que indiquem se uma pessoa 
está realmente possessa, ou se 
trata apenas de sintomas fisiológi-
cos constantes, dentro das clínicas 
psiquiátricas, ou mesmo na socie-
dade, como levitação, adivinha-
ções, contorções físicas, ataques 
de fúria, materializações, enfim 
fenômenos incomuns – como se 
os demônios atacassem alguns, e 
os outros fizessem seu circo.

Por causa dessa diversificação 
entre fenômenos naturais e so-

brenaturais, criou-se a ideia de 
haver separação entre pessoas 
místicas e descrentes, como se 
fossem totalmente diferentes em 
sua constituição: uma impregna-
da por energias celestes, e outra 
inteiramente estranha a esse cir-
cuito, como havia antigamente o 
conceito de haver seres humanos 
com alma, e outros sem.

O maior erro que eu atribuo a 
toda pesquisa científica, é a ques-
tão da separação entre a ciência 

livrariaproton.com.br
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e a espiritualidade, como se fosse 
possível estudar separadamente a  
fruta da árvore, a mão dos dedos 
– não preciso relembrar que a Hu-
manidade obteve enorme progres-
so no século IV, quando houve a 
união da Filosofia com a Teologia, 
como agora poderá chegar ao ápi-
ce do seu desenvolvimento, com o 
fechamento do triângulo: Ciência 
com Filosofia e Teologia, que fo-
ram separadas pelos graves doen-
tes mentais.

Este produto é impresso na PLURAL - uma empresa 
comprometida com o meio ambiente e com a sociedade, 
oferece produtos com o selo FSC, garantia de manejo 
florestal responsável.

®



Jornal Científico Trilógico

Carta sobre deus de 
Albert Einstein é leiloada por 

três milhões de dólares
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. 

Jornal Científico Trilógico                                                                             
Publicado em parceria com

Millenniummillenniumlinguas.com.br

Jornal

a Destruição do Mundo.

*Psicanalista, filósofo e pesquisador inde-
pendente da física, autor de 40 livros, fun-
dador e presidente da  SITA - Sociedade 
Internacional de Trilogia Analítica, que 
unificou a ciência, à filosofia e à teologia.

www.stop.org.br
 Nº98

Distribuição GratuitaSão Paulo  300 mil exemplares

Leitura Terapêutica              

Desde
 1997

Instituto de Línguas

continua na pag. 2

Norberto R.  Keppe* Extrato do livro Psicoterapia e Exorcismo.Começando com Galileu e Isaac 
Newton, posso apontar o engano dos 
dois, ao colocar a origem da energia 
em fatores externos, pois eles acredi-
tavam que, a partir daí, é que se for-
mava o campo energético — Galileu 
deu como exemplo a pedra que rola 
da montanha e vai aumentando de 
velocidade, como se esse movimen-
to é que criasse energia. Isaac New-
ton estabeleceu 3 leis com idênticas 
ideias: a primeira, que um corpo sai 
da inércia com algum movimento ex-
terno; a segunda, que a variação do 
movimento vem em consequência de 
uma ação externa; a terceira lei, mais 
conhecida, é a da ação e reação, que 
diz que a toda ação exercida sobre 
um corpo, corresponde uma força 
contrária de reação, na mesma velo-
cidade e direção. Tanto Galileu como 
Newton cometeram o mesmo erro, 
mas o inglês abriu as portas com a 
questão da reação, que é exatamen-
te a atitude do diabo, para entrar 
na vida social e tentar brecar todo o 
seu desenvolvimento. Albert Einstein 
seguiu a mesma orientação anticristã 
com sua famosa fórmula E = mc2, co-
locando a energia formada pela veloci-
dade da luz ao quadrado, não sabendo 
que existe movimento superior ao da 
luz, mesmo sendo ao quadrado — e, 
o pior ainda, incitando a criação da 
bomba atômica, que não é só explosão, 
e, sim, desintegração da matéria.Em seguida, posso apontar o maior 

anticristo moderno, também da In-
glaterra, muito mais nefasto, Charles 
Darwin, com sua proposição sem pé 

nem cabeça: o Evolucionismo — algo 
absolutamente incongruente, seja 
no setor científico, seja no filosófico 
e também no teológico, é claro, ao 
dizer que o nada faz tudo. Parece um 
debiloide do diabo falando, porque ele 
colocou a sua atitude de destruir e eli-
minar tudo, no início de sua proposição.

No setor Psicopatológico, Sigmund 
Freud foi o pior exemplo, ao colocar 
a etiologia das doenças mentais no 
campo afetivo-sexual, fornecendo 
não uma ideia, mas uma simples opi-
nião (doxa), que já na Grécia Antiga 
não se via como sendo ciência, mas 
palpite, sem nenhuma seriedade. É 
por esse motivo que as explicações 

freudianas não obtiveram êxito den-
tro da Medicina Psicossomática — o 
próprio Freud foi acometido por um 
câncer na laringe, por mais de 30 
anos, e o pior ainda, estimulando o 
conceito de bem-estar e felicidade, 
retirado dos instintos, como se fôs-
semos animais irracionais.Karl Marx foi um valente anti-

cristo, preguiçoso e dotado de for-
te inveja em relação aos indivíduos 
abonados, mas desejando o poder 
econômico sem fazer força e por mi-
lagre diabólico, no que denominei 
de Capitalismo de Estado. Até para 
escrever, no que ele deveria ser mais 
forte, deixou-nos só um livro, O Ca-

pital, mostrando que os poderosos 
teriam de explorar os trabalhado-
res escravizados em duras ativida-
des, propagando a ideia que sofriam 
amargamente suas escravidões por 
culpa das maldades dos povos oci-
dentais, que viviam com certa fartura.

Aproveitando o assunto, verifica-
mos que Adam Smith trouxe para a 
sociedade o delírio de riqueza, na ex-
ploração do homem pelo homem, li-
quidando o desenvolvimento indus-
trial, pois, falando da famosa Mão 
Invisível, introduziu a possibilidade 
dos indivíduos mais espertos ganha-
rem muito dinheiro especulando 
nas Bolsas. Foi esse assunto que eu 
trouxe em meu livro A Decadência do 
Povo Americano e dos Estados Unidos, 
que enfureceu o presidente Reagan, me 
prendendo no MCC (Metropolitan Cor-
rectional Center); atualmente (2018), 
Trump reconhece que realmente o país 
estava em decadência. Parece que é tar-
de para recuperá-lo.Falei de 7 Anticristos: Galileu, 

Isaac Newton, Albert Einstein, Char-
les Darwin, Sigmund Freud, Karl 
Marx e Adam Smith. Agora, citarei 
mais 2, para fechar o ciclo desses 
impertinentes gênios: Pasteur e, fi-
nalmente, um pensador francês bem 
antigo, Descartes, que iniciou a Fi-
losofia Moderna com a chanchada 
demoníaca, que ocasionou enorme 

Os Anticristos Que Desnortearam Toda a Humanidade
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Por que Anticristos?
A edição 98 deste jornal trouxe um artigo dos 
cientistas que desnortearam a humanidade. 

Abaixo, uma demonstração de um dos 
cientistas que a humanidade mais seguiu. 

O criador da teoria da relativi-
dade escreveu dezenas de cartas 
durante a sua vida que arrecada-
ram grandes valores em leilões 
passados, mas a “Carta de Deus” 
bateu o recorde.

Entre outras inversões que 
Einstein realizou em suas teorias, 
a negação de Deus parece ser a 
maior de todas, e a base para os 
graves erros que ele faria a seguir, 
como, por exemplo, o conceito de-
vastador de que toda a energia se 
identifica com a matéria - o que le-
vou a humanidade à destruição de 
suas matérias-primas extinguíveis 
como fonte única de força e traba-
lho. O meio ambiente está sendo 
destruído pois a Física e a enge-
nharia seguem essa inversão de 
Einstein – ameaçando a própria 
sobrevivência no planeta Terra.

Como contraponto, poucos 
anos antes, Nikola Tesla com-
provou a existência da energia do 
vácuo ou da energia contida no 
espaço, porém tal descoberta foi 
deixada de lado pois comprovou-
se frontalmente contrária aos 
interesses de grandes poderes 
econômicos – os poderosos da in-

dústria de energia – pois a coloca 
abundante, livre, gratuita e inter-
minável para todos os povos.

Outro ponto filosoficamente su-
perficial e irracional de Einstein é 
a teoria da relatividade, que se ex-
pandiu para todos os campos le-
vando o ser humano a questionar 
a existência da verdade e da rea-
lidade, da existência do bem e do 
mal, colocando a mente de cada 
indivíduo como o próprio critério 
da verdade. Tudo é relativo – o 
que é bem para um pode ser mal 
para o outro. De um só golpe, o 
“gênio” de Einstein põe por terra 
toda a Metafísica e a Ética, berços 
de toda a civilização.

Sendo assim, Keppe tem toda a 
razão quando coloca Einstein en-
tre os gênios que atuaram como 
anticristos na humanidade. Esta 
carta veio justamente a tempo de 
comprovar que as citações  atri-
buídas a Einstein, a respeito de 
Deus, tão veiculadas nas mídias 
internacionais, são todas falsas.

Cláudia B. S. Pacheco
Diretora da Faculdade Trilógica 

Keppe & Pacheco 

No dia 4 de dezembro  p.p.,  foi 
leiloada a carta manuscrita que 
Einstein escreveu ao filósofo Eric 
Gutkind, em que o cientista ques-
tiona a existência da entidade 
divina. De acordo com a casa de 
leilões Christie’s, em Nova York, 
o valor arrecadado pela venda do 
item superou quase o dobro do va-
lor que era esperado.

“A palavra Deus é para 
mim nada mais do que a 
expressão e o produto das 
fraquezas humanas, a Bí-
blia é uma coleção de len-
das honrosas, mas ainda 
primitivas que são, no en-
tanto, bastante infantis”,-
diz o físico, que era judeu, em um 
dos trechos do documento. 

“Para mim, a religião 
judaica é como todas as 
outras religiões, uma en-
carnação da superstição 
primitiva.”

Av. Rebouças, 3115 
São Paulo-SP 

11 3032 4105 |      97623 8598 
contato@keppepacheco.edu.br
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•	 Melhore seu Inglês 
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palestras interativas e oficinas práticas.
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•	 Autoconhecimento – 
Aprendendo a Lidar com 
Emoções Próprias e dos 
outros
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Através da Farmácia Interior
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Há 34 anos publicando 2,4 mil obras
em 9 idiomas, entre livros, revistas científicas,
periódicos, CDs, DVDs, material didático e tecnológico. Últimas publicações
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Cursos de Pós-graduação em Inglês!
A grande novidade da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco 

em convênio com o Instituto de Línguas Millennium

The majority of this program will be conducted in English 
and is intended for anyone interested in sustainability 

and international relations, including mediators, health 
professionals, human resources professionals, business 
leaders and entrepreneurs, teachers and trainers, and 
anyone interested in developing the requisite skills to 

understand, communicate and act effectively in culturally 
diverse environments.

Adquira fluência verbal, lide 
com as emoções e melhore 
seu desempenho profissional

Hoje em dia existem tantos fóruns 
de conhecimentos – workshops, pa-
lestras, cursos, gerenciados pelas 
pessoas mais famosos na área de 
autoajuda - até almoços de business 
para facilitar os contatos em que 
um apresenta o outro. Mas, com 
todo esse conhecimento, o mundo 
está ficando melhor?

Nossos Cursos de Pós-gradua-
ção em Inglês: Leadership & 
Management – Intercultural 
Studies e English Communi-
cation Management - Trilog-
ical Psycholinguistic Method, 

proporcionam um ambiente idên-
tico ao de um fórum de conhe-
cimentos, onde pessoas com os 
mesmos objetivos podem intera-
gir e realizar negócios, desde que 
estejam neste nosso espírito de 
sustentabilidade, solidariedade e 
inovação (não só tecnológica, mas 
em todos os campos).

Vivemos numa sociedade neuróti-
ca e invertida, que valoriza o mal e 
ataca o bem. As enfermidades físi-
cas, psíquicas, sociais e ambientais 
têm origem no afastamento que o 
ser humano fez das leis da realidade.

Estas Pós-graduações em 
Inglês têm como proposta uma 
visão integral da teologia, unida à 
filosofia e à ciência, demonstran-
do que os assuntos divinos são de 
interesse do indivíduo e da grande 
sociedade. Podemos, com a orien-

tação certa, atingir o apogeu (a 
Era de Ouro) tão esperada pela 
humanidade.

Os cursos visam conscientizar 
os profissionais das enormes 
possibilidades de realização pes-
soal e da saúde de que dispõem 
em sua vida psíquica, bastando 
despertá-las. Busca-se que o alu-
no se torne um gestor de trans-
formação da sociedade utilizando 
da consciência como instrumen-
to para a solução de conflitos in-
terpessoais, refletindo em suas 
estratégias de liderança, na ges-
tão de pessoas, de negócios e am-
bientes sustentáveis. Aprende-se 
como a vida psíquica influencia a 
sociedade e vice-versa.

Outro grande benefício destes 
cursos é o espírito de Empreen-
dedorismo, que leva as pessoas 

Richard Jones,
professor do Instituto de Línguas 
Millennium

a valorizarem a ação inteligente, 
inovadora, um empreendedoris-
mo para um mundo mais justo, 
mais rico, mais desenvolvido, com 
a subsequente geração de traba-
lho de valor e de expansão de ri-
quezas para todos.

millenniumlinguas.com.br

MATRíCuLAS AbERTAS o ANo Todo 

Moema 
5052-2756

Al. Maracatins, 114 
(Próx. à Av. Indianópolis)

Chácara Sto. Antônio 
5181-5527

R. Américo Brasiliense, 1777

Rebouças 
3814-0130

Av. Rebouças, 3887
(Em frente ao Shop. Eldorado) CuRSoS REGuLARES EM 8 IdIoMAS

Espanhol Francês Italiano Alemão Sueco FinlandêsInglês Português

UNIVERSE ECO

o mais Refrescante,
o mais Econômico
e o mais Saudável.

keppemotorshop.com      
11 3032-2675 

11 98207-3193 

Ventilador Comercial e 
Industrial Oscilante de 60 cm 

(coluna ou parede)

ExcElEntE 
altErnativa ao 
ar condicionado

Augusta 
3063-3730

R. Augusta, 2676 - Térreo
(Próx. à Rua Oscar Freire)

KEPPEMOTOR
New Technology for a New World.

KEPPEMOTOR
New Technology for a New World.

AGoRA CoM 
PóS-GRADUAção 

EM INGLêS 
EM CoNvêNIo CoM

Nova Tecnologia para um Novo Mundo.


