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Todos os Seres Humanos e Povos
São Filhos de Deus

criminosos, gatunos e em geral os
delinquentes graves são os seres
mais infelizes que povoam o planeta Terra, porque estão em desacordo com o que é natural, navegando em barco quebrado, ou num
foguete sem energia — talvez, nem
necessite dizer que, assim, eles não
recebem o alimento indispensável para viver, que vem da Energia
Escalar (E.E.), que Tesla provou
existir, e muitos ainda, até mesmo
físicos, não sabem da sua existência, a maioria por usar e pesquisar
na base só os elementos materiais,
partindo invertidamente do secundário para os fundamentais.

Norberto R. Keppe*

Estou lançando um Novo Conceito, que acredito seja correto e necessário, para que todos saibam e diminuam, o máximo possível, os atritos
entre pessoas e povos — esse conceito é que Todos os Seres Humanos e
Povos São Filhos de Deus, não importa raça, nacionalidade, proﬁssão,
grau de instrução, economia e vida
social, até mesmo de religiosidade — somos todos ﬁlhos amados, e
queridos por Deus. Como sabem, os
fundadores das Igrejas quiseram reservar, para si, a prerrogativa de serem os únicos em trazer o Criador,
para suas sociedades, daí a enorme
confusão e atritos que criaram, atacando as rivais que abocanhavam
seus ﬁéis, até mesmo dentro do
mesmo ramo de crença. Parece que
elas não percebiam os fatores reais
de origem da Divindade, sobre todos os seres humanos, pelo mesmo
Criador que é Um Só.
Posso dizer que a mesma Trindade Divina criou o Planeta Terra e os
outros, que são milhões de bilhões,
em todo esse Espaço de Luz — e nós
aqui, desejando fazer exclusividade
de Deus. Estou escrevendo desse
modo, para que façamos abertura a todos os povos que habitam
as estrelas, para que possam viver
conosco também, a ﬁm de usufruir-

Catinari - O Paraíso é Aqui e Agora- 2019

mos com eles novamente o Reino
Divino, que os demônios espirituais e humanos nos subtraíram. É
fundamental e ao mesmo tempo
necessário que aceitemos esse relacionamento com nossos irmãos do
Espaço, para ﬁnalmente realizar a
Parusia, que é o Paraíso Deﬁnitivo.
O que o ser humano não sabe é
muito maior do que poderia imaginar, principalmente as coisas da
transcendência — vamos começar a
entender que, mesmo que alguém

queira aceitar o demônio como pai,
ele continua sendo ﬁlho de Deus —
o diabo, um anjo perdido, padrasto
mau dos delirantes como ele, que
tentam viver no que não existe. Todos os Seres Humanos são ﬁlhos de
Deus, quer aceitem ou não, porque
não somos nós que teríamos de
escolher a ﬁliação, mas veriﬁcar a
realidade — podemos mentir para
nós mesmos sobre esse fato, mas
jamais impedi-lo.

www.millenniumlinguas.com.br

*Psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico independente, autor de 42
livros, fundador e presidente da SITA - Sociedade Internacional de Trilogia Analítica,
que unificou a ciência à filosofia e teologia.
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A situação dos espíritos malignos
é idêntica à dos criminosos quando
são engaiolados nas prisões, olhando as pessoas livres, tendo de obedecer guardiões mais implacáveis
do que eles. Por todo esse motivo
posso aﬁrmar que diabos e malfeitores são os seres mais coitados,
porque rejeitaram a existência maravilhosa que tinham, ou poderiam
ter, trocando o Eterno Bem por algumas migalhas, que caem das mesas dos abastados infelizes.
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Deus forma a Estrutura de
Todas as Coisas
siderar como válidos os acadêmicos paralisados no tempo, espaço e
quanto ao Ser que criou tudo isso
(inclusive eles próprios) – que estejam preparados para sentir vergonha quando estiverem diante Dele.

Norberto R. Keppe*
Extrato do livro
A TEOLOGIA DA FÍSICA

Tanto o espaço, como principalmente o tempo, transcendem o universo sensorial, de maneira que,
sem o conhecimento extrassensorial, não é possível chegar a alguma
conclusão. A ciência não trata do
que é evidente? Então por que rejeitou o pensamento e até a teodiceia?
Chegamos a um período em que a
humanidade superou a visão puramente acadêmica fossilizada, para
abrir as portas de libertação para
todo o gênero humano – estamos fatigados em continuar amarrados às
ideias menores, em um mundo tão
imenso.
Estou convidando os novos físicos
para não se envergonharem de falar
sobre Deus, a maior imensidão entre
todas, para saírem da mediocridade
em que se colocaram.
Os novos físicos trilógicos precisam evitar cair no ridículo, ao con-

A ideia de viajar através do tempo tem sua origem na captação da
mente do passado e do futuro – estou tentando mostrar que a energia
dos tempos passados permanece
no espaço, sendo que a mente pode
captar pedaços deles, seja indiretamente através de pessoas, livros e
principalmente dos seus pensamentos, e até mesmo diretamente, das
ideias emitidas dos gênios e santos
do passado.
Vamos dizer que a energia escalar
tem essa propriedade, de conservar
os elementos verdadeiros e preciosos em sua estrutura, porque estão
de acordo com o pensamento e sentimento divinos, que são transcendentes e eternos. Aliás, o que é correto permanece para sempre, e será
recuperado na ressurreição.
O Relativismo prova a existência
do Absoluto, porque o relativo é
apenas um pedaço do absoluto. O
que o ser humano fez foi aprisionar
o tempo aos relógios e o espaço às
ﬁtas métricas, tornando ambos elementos sensoriais – o que os retirou
de seus verdadeiros signiﬁcados,
pois não só o tempo, que a mente
percebe em seus movimentos para

o passado e para o futuro, mas também a questão do espaço têm uma
dimensão não acessível, pois, depois
de uma certa distância, o homem
não enxerga mais nada, desenvolvendo hipóteses delirantes em sua
maior parte.
Vamos dizer que tempo e espaço
são semelhantes à escala reduzida que os ouvidos alcançam, assim
como a visão, o paladar e o tato, que
aprisionamos entre as quatro paredes em que vivemos.
Mesmo que tivéssemos uma percepção muito maior, jamais alcançaríamos todo o seu esplendor, pois
as suas atuações estão muito mais
nos domínios transcendentais, do
que nossa imaginação alcança.
Quando ouvimos uma melodia,
ou contemplamos uma pintura, ou
sentimos um perfume, saboreamos
um alimento, ou tateamos o universo que se estende à nossa frente
sentimos que lá existe uma magia,
que não damos espaço e tempo de a
contemplarmos – vamos dizer que
vivemos além de qualquer dimensão em que nos enquadramos. É por
esse motivo que não participamos
mais desse mundo incomensurável,
mesmo que estejamos nele.
*Psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico independente, autor de
42 livros, fundador e presidente da SITA
- Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que unificou a ciência à filosofia e
teologia.

Como Preservar seus Dentes Naturais
A tensão emocional e as doenças da gengiva

Márcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho
Dentistas, professoras de Psicossomática
da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco.

Os dentes e as gengivas também sofrem inﬂuência das nossas emoções
negativas como raiva, medo e inveja.
Através da técnica de conscientização
keppeana podem-se resolver problemas gengivais, como no seguinte caso:
A senhora L.G. (68 anos) tinha dentes
com certa mobilidade; suas gengivas
se inﬂamavam e sangravam sempre
que ela era convidada para uma reunião social. Com a psicoterapia trilógica, L.G. conscientizou-se que se
isolava para manter uma ideia de per-

feição sobre si mesma e passou a ser
mais sociável. Aos poucos seus dentes
ﬁrmaram e até hoje, com 82 anos, sua
saúde bucal continua estabilizada.
Outro caso interessante é de M.A.
que, aos 30 anos, apresentou descolamentos da gengiva (bolsas periodontais). Nesse caso, o especialista
indicou cirurgia das gengivas. Descontente com isso, M.A. nos procurou para fazer tratamento e iniciou
também a psicoterapia trilógica. Em
poucos meses, houve reparação das
bolsas periodontais, e sua saúde bucal permaneceu assim até hoje (aos
62 anos), necessitando apenas de
raspagens anuais.

Como somos uma unidade indissolúvel entre o psíquico e o físico,
adoecemos primeiro psiquicamente
e depois ﬁsicamente.
A conscientização de nossos problemas tem um grande poder energético de recuperar nossa saúde. Pela
natureza, a estrutura essencial do ser
humano é capaz de autorregenerar
nosso organismo.
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

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. Edição Nº 102, Ano X, publicado em 31
de outubro de 2019. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

Lançamento em breve

11 3032-4105
www.livrariaproton.com.br
Av. Rebouças, 3115 - São Paulo

MÍDIA STOP

Terapia no Rádio e na TV

Programas STOP a
Destruição do Mundo
e O Homem Universal
Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET - 186 da VIVO TV
Canal 8 da Vivo Fibra

Todos os dias às 6h, / Segundas às 11h30,
Quartas às 9h, / Quintas às 20h.
Rádio Mundial

95,7 FM - Terças às 16h
Rádio e TV ONLINE:

programas em vários idiomas
www.stop.org.br
www.trilogychannel.org
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Não Seja Inimigo de Si Mesmo
Cláudia B. S. Pacheco*
Extrato do livro Medicina Psicossomática
Trilógica: Saúde Integral

GRADUAÇÃO

O ser humano foi feito para viver no que costumamos chamar de
Paraíso. Todas as leis do funcionamento das células mostram que se
o nosso organismo e nosso DNA
não tivessem corrupções (mau funcionamento e quebras), viveríamos
muito mais do que hoje.
Houve uma queda na humanidade
que corresponde, no sentido psíquico, à quebra na vontade das pessoas
– uma inversão causada pela inveja,
no sentido de não querer e não aceitar a bondade, a beleza e a verdade.
O mais importante que a
pessoa precisa ver, é que ela
própria é sua maior inimiga
É o inimigo dentro de nós que
puxa o nosso tapete, que nos faz ﬁcar
doentes quando estamos fazendo alguma coisa boa, sofrer um acidente
ou até mesmo morrer. Esse era um
estudo que Freud fazia, sobre a síndrome da pessoa com sucesso que,
ao atingir o êxito, faz alguma coisa
para destruir tudo. É a síndrome,
por exemplo, da mulher que quer
engravidar e nunca engravida – e o
que ela mais deseja na vida é ter um
ﬁlho. Então, adota um e, pronto, ﬁca
grávida.
Tudo isso se passa despercebido,
mas são proibições que o ser humano faz àquilo que ele mais quer – o
bem que ele mais aprecia é o que ele
mais ataca e se proíbe. Por exemplo,
a pessoa está na praia, namorando
ao pôr do sol, com uma paisagem
linda, e os pensamentos que passam

• Gestão Ambiental
• Teologia
• Artes Visuais

PÓS-GRADUAÇÃO

na cabeça dela são: “O que eu vou
fazer amanhã? Tenho contas para
pagar; eu estou muito gorda; seria
melhor se eu estivesse em outro
lugar”, ou seja, não aproveita onde
está e tem pensamentos negativos.
O ser humano é uma fábrica
de pensamentos negativos
E para mudar isso devemos conscientizar essa inveja, essa inversão
para podermos trabalhar com elas.
E, no fundo, todas as pessoas são
assim.
A maior de todas as inversões:
“eu quero o meu bem” No geral, as
pessoas acham, no plano da consciência, que querem o bem para si
mesmas. Mas, na realidade, inconscientemente não querem. Porque se
quisessem o bem, nunca colocariam
um cigarro ou uma gota de álcool
na boca. Não dormiriam tarde, não
mentiriam, não agrediriam os amigos e não seriam preguiçosos nos
estudos ou no trabalho. Se quiséssemos o nosso bem, faríamos tudo ao
contrário do que fazemos.
Se ﬁzéssemos a experiência de deixar livre a nossa vontade, para fazer

Psico-Sócio-Patologia- Lato Sensu ou extensão - Duração: 18 meses

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

Assim, repensemos nossas atitudes para ver se, na “prática”, estamos de fato fazendo tudo para o
nosso bem e da humanidade.
*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.

• Psicossomática Trilógica
• Aprenda a Conscientizar
Crianças Através de
Histórias Infantis
• Introdução à Nova Física Tecnologia Keppe Motor
• Redação Trilógica em
Língua Portuguesa

OFICINAS TERAPÊUTICAS
• A Cura pela Consciência
(A Medicina da Alma) • Autoconhecimento Aprendendo a Lidar com
Emoções Próprias
e dos Outros

Av. Rebouças, 3115 - São Paulo
11 3032 4105 | 97623 8598
contato@keppepacheco.edu.br
keppepacheco.edu.br

Nosso Curso Mais Procurado e Apreciado!

GESTÃO DE CONFLITOS
Curso Terapêutico

Quase todos preferem se alienar:
“Chega, não aguento mais, deixa eu
pegar uma praia, deixa eu esquecer
meus problemas e refrescar a cabeça”. É ótimo ir à praia, fazer exercícios, ter contato com a natureza,
mas se a pessoa age no sentido de
esquecer e se alienar, ela volta na segunda-feira muito mais cansada do
que saiu – e carregando os mesmos
problemas.

EXTENSÃO E LIVRES

Professores Internacionais!

Pós-Graduação

Aulas semanais ou 1 único final de semana por mês

tudo o que quiséssemos, em menos
de uma semana estaríamos mortos.
Eu digo aquela vontade espontânea,
não a consciente, porque a consciência é que nos breca e corrige a
vontade deturpada. Entretanto, a
consciência é o que mais rejeitamos,
é do que mais fugimos e o que mais
escondemos.

• Gestão de Conflitos Psico-sócio-patologia
• Terapia em Sala de Aula Educação e Conscientização
• Nova Física e Tecnologia
Keppe Motor
• Teologia Clínica (Trilógica)
• Formação de Terapeutas
para Dependentes Químicos

CURSO MODU
LAR
MATRÍCULAS A
BERTAS
O ANO TODO!
www.keppepacheco.edu.br | contato@keppepacheco.edu.br

11 97623 8598 / CAMBUQUIRA - MG : Sede - Av. N. Sra. Aparecida, 59 - 35 3251-3800 |

35 98872 3470
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Faculdade Keppe & Pacheco
Certifica o Método Revolucionário de
Ensino de Línguas
O Método Terapêutico Trilógico de Norberto Keppe é aplicado no
Instituto de Línguas Millennium há mais de 20 anos, ajudando a criar
melhores condições para o aprendizado de uma segunda língua.
do avião não começou a fazer peça por peça, mas ele
tinha na ideia exatamente como funcionaria o carro/
avião, e aí ele foi montando cada peça no lugar.
Richard Jones
Professor Canadense da
Millennium
Unidade Rebouças

Quando converso com brasileiros sobre as experiências que tiveram ao aprender línguas, eu escuto
muitas histórias. A “obrigação” de saber falar inglês
é um tema constante. Também falam do trauma das
entrevistas de emprego, ou ainda como se sentem
diante de um garçom rude em Nova Iorque, que ficou “medindo” seu sotaque ao fazer o pedido.
Eu sempre os convido para estudar conosco e experimentar uma maneira revolucionária de se aprender.
Porque a combinação das dificuldades dos alunos
com os métodos ineficientes os faz perder as esperanças e a motivação.
Por que revolucionário? (entrevista com o criador
do método)
Keppe: O processo de aprendizagem acontece no
campo emocional. Não é tanto uma questão de entender ou não a língua, entender ou não a gramática.
As escolas tradicionais seguem a orientação aristotélica visando fazer o aluno aprender pouco a pouco, do
menor para o maior (da potência para o ato). Mas não
é bem assim. Por exemplo: o inventor do automóvel ou

Para a pessoa aprender uma língua, ela deveria ter na
ideia os conceitos da língua - e tem! A nossa inteligência capta tudo de uma vez. Portanto, se o indivíduo
tiver um sistema emocional funcionando bem, se ele
conseguir analisar suas emoções, ele vai ter uma vida
intelectual sã. Se ele não tiver uma vida emocional regularizada, ele nem consegue pensar!
Por isso, a Millennium foi fundada, baseada neste trabalho, com professores sócio-terapeutas. À medida
que o aluno percebe seus distúrbios emocionais, sua
inteligência vai funcionando melhor. Então, o aluno
entra na escola para aprender a língua e faz também o
processo de psicoterapia.
Roberto Reis, Consultor de Vendas, aluno da Unidade Rebouças diz que: “O método usado nas aulas nos
ajuda a abrir a mente e sentir que é possível aprender
inglês sem sofrer”
O gráfico abaixo mostra os benefícios que os alunos
alcançaram ao estudar neste método.
Melhoraram na Saúde

Millennium Unidade Rebouças

Curso de

Aquarela
e Desenho

Resolveram conﬂitos

Professora
ﬁnlandesa

Päivi Tiura

MATRÍCULAS ABERTAS
www.millenniumlinguas.com.br

Instituto de Línguas Millennium Método Terapêutico
Rua Augusta, 2676 - Térreo - (11) 3063-3730

Evoluíram no trabalho
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(Próx. à Av. Indianópolis) (Em frente ao Shop. Eldorado)

(35) 98872 3470
Av. N. Sra. Aparecida, 59
Centro
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