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Keppe Motor Usa A Energia
Que Vai Mudar o Mundo
parte da energia que ele lança no espaço,
ele capta do próprio espaço. Quer dizer,
70% dessa ventilação que ele faz é como se
fosse um ar condicionado. Ela amaina o calor do ambiente e que se estiver muito frio,
aquece um pouco.

Norberto R. Keppe*
“Nós fizemos um motor, eu gostaria de
mostrar aqui, que funciona com essa Energia Escalar, que Tesla mostrou existir no
espaço. Quer dizer, um motor que capta diretamente energia no espaço, e nós já usamos essa energia para ventiladores, para
aparelhos elétricos. Muitos falam que é um
Motor Contínuo, porque consome apenas
10% do combustível, da eletricidade. Então, há uma economia de 90% de qualquer
combustível.
É difícil o físico que tenha o conhecimento da física antiga perceber que é possível
captar uma energia sem petróleo, sem gasolina ou sem eletricidade. É claro que esse
motor também funciona com eletricidade
para dar o start. Mas 70% da energia é captada já no exterior. Agora, com o aperfeiçoamento desses motores será possível um
dia toda a energia captar assim no espaço.
É como nosso coração, que funciona por
causa da energia que vem de fora. E não
por causa do alimento que a gente come.
Veja nossa intenção em ter feito esse
motor, qual foi: 1) ajudar o povo a ter uma
existência mais amena, evitar a enorme exploração dos poderes. Evitando assim o uso
de combustíveis ruins, que poluem e matam a população; 2) Salvar o planeta dessa
poluição formidável, preservar as riquezas
do planeta, a água, terra e ar. E tornar o ser
humano digno da sua existência. Essa poderá ser a grande libertação do ser humano
no terceiro milênio, um instrumento muito
importante. Então nós estamos convidando os senhores para se interessarem por
isso, porque eu acho que pode salvar a situação terrível da humanidade atualmente.

Jornal

Esse motor capta energia escalar, que é a
energia essencial, a mesma que nós captamos para viver. Por exemplo, nós vivemos,
nós andamos, nós temos o coração batendo
porque captamos energia escalar, de fora.
Como é que a árvore cresce? Como os animais vivem? Não é porque eles estão comendo comida, a árvore está na terra pegando
alimento da terra, não é por isso. É porque
estão recebendo essa energia escalar.

Keppe Motor
recebe 5º Prêmio
Internacional
A Tecnologia Keppe Motor, baseada no
livro A Nova Física, de Norberto Keppe,
acaba de receber sua quinta premiação
internacional. Desta vez, o prêmio veio
do Reino Unido – terra de Isaac Newton
– concedido pela Revista Corporate Vision
(CV Magazine), na categoria “Pioneiros
em Tecnologia de Motores com Eficiência
Energética 2019” (Leading Pioneers in
Energy-Efficient Motor Technology 2019).

Eu quero agora mostrar um motor funcionando, um ventilador de mesa; e uma
forma de ventilador, que lança o ar essencial, lança energia essencial, pois a maior

stop a destruição do mundo

Então nós temos uma ligação direta com
o Ser Divino. Porque se o Ser Divino não
emanasse dia e noite essa vibração, o mundo não existiria mais.
Se os telespectadores usarem o telescópio
para ver o centro da Via Láctea, ficarão admirados de quantas estrelas, que maravilha que
existe lá. Muito mais ainda vendo o número
de galáxias que há pelo espaço. Então, essa
energia divina é que sustenta tudo isso. E é
por isso que falam que Deus é onipotente.
Os interessados poderão saber mais a respeito
do Keppe Motor no site: keppemotor.com
Explicações extraídas dos programas de TV
STOP a Destruição do Mundo
n° 234, 236, 238 264 e 266
Para assistir os programas na íntegra, acessar
no site: stop.org.br
*Psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico independente, autor de 43 livros, fundador e presidente da SITA - Sociedade Internacional de Trilogia
Analítica, que unificou a ciência à filosofia e teologia.

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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Professores da Keppe & Pacheco
Unidos a você para enfrentar as crises
De onde estiver, participe gratuitamente online dos nossos bate-papos.
Leituras terapêuticas, esclarecimentos práticos e acompanhamento que
ajudarão a fortalecer seu sistema imunológico.

O novo livro de Norberto Keppe

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

Plantões com professores pós-graduados em Gestão de Conflitos e
Psicossomática Trilógica, brasileiros e internacionais.
Convide seus familiares e amigos, de todo o Brasil e do exterior!

Mídia STOP

Plantões em:

Português

Espanhol

Inglês

Francês

Italiano

Terapia no Rádio e na TV
Sueco

Finlandês

Alemão

Informações e acesso aos bate-papos: keppepacheco.edu.br/live
Todos os nossos professores estão devidamente preparados para a realização de aulas online

Como Preservar Seus Dentes Naturais
O Estresse, a Doença Periodontal e o Diabetes Tipo 2

Marcia Sgrinhelli e Heloísa Coelho,
Dentistas e Professoras de Psicossomática
das Faculdades Trilógicas

De acordo com as nossas pesquisas,
a doença periodontal (DP), o diabetes
mellitus (DM) e a grande maioria das
doenças orgânicas são causadas pelo
estresse emocional, que, por sua vez,
tem origem psicossocial. Um periodonto sadio é fundamental para manter os dentes “firmes”. A manifestação
inicial da DP é a gengivite que, se não
cuidada ao longo dos anos, pode se
tornar severa, com formação de bolsas periodontais e reabsorção óssea.
(1) A DP, assim como o DM tipo 2, é
crônica, “silenciosa” (os sintomas só
aparecem mais tarde) e a sua incidência aumenta com a idade. Acredita-se
que a causa do DM tipo 2 seja uma
produção insuficiente de insulina ou
uma incapacidade do organismo de
usá-la da forma correta. Segundo o
Ministério da Saúde, cerca de 7% dos
brasileiros sofrem de diabetes (12,5
milhões).(2) O estresse pode desencadear ou agravar a doença
periodontal e o DM tipo 2. Desde
1982, temos alertado para a etiologia
psicossocial da DP, e hoje, cientistas
comprovam isso. Em 1998, Genco
e cols. avaliaram a associação entre
doenças periodontais e estresse, ansiedade e capacidade de resolução de
problemas em 1426 pessoas de 25 a
74 anos. (3) “É mais provável que o

estresse crônico seja o responsável
pelo aparecimento do diabetes, já que
ele faz com que ocorra uma liberação
constante de adrenalina e cortisona
(hormônios do estresse) em excesso.”, explica Saulo Cavalcanti, da Soc.
Bras. de Diabetes. (4) “A ideia de que
o estado emocional leva ao desenvolvimento do diabetes existe desde o século XVII”, relata a médica Andressa
Soares.(5) A Doença Periodontal
é reconhecida como a 6ª complicação do diabetes(1). Segundo
a Sobrape (Soc. Bras. Periodontologia), o risco de DP é 2,5 vezes maior
em diabéticos.(6) Essas doenças interagem de uma forma bidirecional: o
DM altera a resposta imunológica e
metabólica do organismo favorecendo e exacerbando a DP, e esta contribui para o mau controle dos níveis glicêmicos (glicose no sangue). Assim, a
manutenção dos tecidos periodontais
contribui para um melhor controle
metabólico, reduzindo os níveis de glicemia. (1) O principal fator para
o “gerenciamento” do estresse
chama-se consciência, que tem
enorme poder energético e curativo.
(7) Portanto, conscientizando suas
emoções negativas (raiva, medo, inveja) e seus problemas psicossociais,
o diabético consegue estabilizar sua
saúde bucal e controlar seu diabetes,
sem nenhum medicamento. Como
no caso do cliente A, 55 anos, que

apresentava DP associada à diabetes
e iniciou psicoterapia trilógica há um
ano. Hoje, ele consegue gerenciar seu
estresse e, assim, controla o diabetes
sem nenhum medicamento, e mantém a saúde bucal estabilizada, necessitando apenas de consultas para
remoção de tártaro. Perfil Psicológico dos diabéticos: “O diabético
não absorve, não usufrui o “açúcar”
da vida, o bem, a energia. Ele não
tem nada que falta na sua vida, ele
está repleto de “bem” e não usufrui.
Geralmente, ele apresenta uma incapacidade de absorver o bem”, observa a psicanalista Cláudia Pacheco. “O
Mais Difícil Para o Ser Humano
é Aceitar o Bem.” (8)
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

9 8107 4743

www.odontotrilogica.odo.br
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PRADO, B. N.; VACCAREZZA, G. F. Alterações bucais
em pacientes diabéticos. Rev. Odontol. UNICID – 2013:
25 (2) : 147-53, mai-ago.
www.diabetes.org.br/profissionais/imagens/2018/poster_atlas_ idf_2017.pdf.
GENCO, R.J. et al. Models to evaluate de role of stress
in periodontal. J. Periodontol., v. 3, nº 1, p. 288-302,
July 1998.
https://www.minhavida.com.br/bem-estar/materias/
12402-entenda-a-relacao-entre-estresse-e-diabetes
https://www.diabetes.org.br/publico/temas-atuais-sbd/1006-como-o-estresse-pode-agravar-ou-desencadear-o-diabetes
https://www.minhavida.com.br/saude/materias/31683-diabetes-conheca-os-principais-problemas
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KEPPE, N.R. Origem das Enfermidades. São Paulo: Proton Editora Ltda., 2002.
PACHECO, C.B.S. De olho na Saúde. São Paulo: Proton
Editora Ltda., 2009.

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 104, Ano XII publicado em 28
de março de 2020. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

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, 11h30
Quartas, 9h / Quintas, 20h.
Rádio Mundial

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

programas em vários idiomas
www.stop.org.br
www.trilogychannel.org
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Afinal de onde vem nossa energia?

Cláudia B. S. Pacheco*
Extrato do livro
“De Olho na Saúde”
Será que se eu comer verduras, alimentos naturais, terei mais energia
do que se comer carne e uma dieta
baseada em proteínas? Será que se eu
ingerir um cálice de vinho por dia, terei menos chances de ter um enfarte?
E se eu evitar a ingestão de sal, alimentos gordurosos, ovos e álcool, eu
me livrarei do risco de pressão alta e
de complicações cardiovasculares? A
cada dia multiplicam-se nas prateleiras das livrarias e nas revistas populares as receitas mágicas que dizem o
que você deve ou não deve comer para
ter mais saúde, mais energia, melhor
disposição para o trabalho, livrar-se
de uma série enorme de doenças ....
A tal ponto que nos Estados Unidos
já existe uma classificação específica
na nomenclatura da Psicologia para
o grande número (sempre crescente) de pessoas com mania obsessiva
por dietas. Assim como os maníacos
por doenças (hipocondríacos), por
compras, por certos hábitos sexuais
esdrúxulos, o maníaco por dietas e
comida saudável vem povoando os
consultórios de psiquiatras e psicanalistas americanos.
De outro lado, muitos dos casos registrados de maior longevidade (pessoas que vivem acima de 100 anos),
encontram-se em regiões do planeta
aonde estas regras alimentares ainda
não tiveram acesso. Muitos são até
camponeses, habituados há séculos à
ingestão diária de comidas saturadas
de colesterol, de bebidas alcoólicas, e

A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh

não raro carentes de vitaminas. São
indivíduos que conservam-se ativos
até os últimos momentos de vida, e
que, na maioria, jamais precisaram
de um médico, muito menos ainda
de uma cirurgia. O que permanece
comum a esses campeões de saúde
e de longevidade, é o espírito. Um
espírito de ação, de otimismo, entusiasmo pela vida. Dedicam-se na
maioria a atividades que beneficiam
seu semelhante e a comunidade. São
amantes da natureza, têm hábitos
simples e geralmente são pessoas espiritualizadas (não necessariamente
religiosas) todas elas acreditando em
Deus e na vida «após a vida»!
Dinheiro não é importante para
esse clube de anciãos energéticos,
mas a prática da honestidade, disciplina, hábitos frugais, valores humanos arraigados e certa incorrup-

Pós-Graduação

Gestão de Conflitos

tibilidade no aspecto ético e moral,
são características das quais eles não
abrem mão. Seriam então a filosofia
de vida, os valores morais e culturais, a disciplina e certo estoicismo
na conduta do dia a dia o segredo da
fonte da juventude?
Mente sã em corpo são como diziam os gregos, ou corpo são de uma
mente sã?
Keppe, que fundou e chefiou o
Grupo de Estudos de Medicina Psicossomática junto à Clínica de Gastroenterologia do Prof. Edmundo
Vasconcelos, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo,
em 1970, afirma que todas as doenças têm seu fundo psíquico, bem
como toda a recuperação é resultado
de um processo ao qual denomina de
conscientização. Consciência é sinô-

CURSO MODUL
AR
MATRÍCULAS AB
ERTAS
O ANO TODO!

Psico-Sócio-Patologia- Lato Sensu ou extensão - Duração: 18 meses
Curso Terapêutico / Aulas semanais (períodos da manhã, tarde ou noite)
ou num único final de semana por mês!

Professores Internacionais!

nimo de energia essencial, transcendental e responsável pelo reequilíbrio
das vibrações das moléculas de nosso corpo. Um indivíduo que tem um
espírito bom, belo e verdadeiro, terá
em consequência, suas funções mentais funcionando a todo o vapor e seu
organismo cheio de saúde. A consciência é o elemento do ser humano
que transcende o tempo e o espaço,
podendo-se sintonizar diretamente à fonte primordial de energia que
é o Criador e ser alimentada por ela
eternamente. Maus sentimentos nos
envenenam muito mais do que qualquer espécie de alimento que possamos ingerir pela boca e podem reduzir drasticamente nossa energia vital
e nosso tempo de vida. Keppe vai
mais longe e declara que a consciência (amor, razão e estética) é a verdadeira medicina para a cura dos males
orgânicos, psicológicos ou sociais.
Mas que consciência? Toda a consciência da realidade boa, bela e verdadeira mas, principalmente, a percepção dos nossos erros, defeitos e
problemas (patologia). Posso adiantar mais ainda, diz Keppe em seu livro Metafísica Trilógica, vol. 3, Cura
Através das Forças Energéticas –
Medicina Autêntica “quanto maior
número de problemas enxergar em
si mesmo, menos dificuldades terá, e
quanto menos problemas notar em si
próprio, é sinal que está repleto deles
– o que é ruim deixa de ser ao admitir sua existência”.
*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.

Cursos Presenciais e Online
GRADUAÇÃO

• Gestão Ambiental
• Teologia
• Artes Visuais

EXTENSÃO E LIVRES

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

OFICINAS TERAPÊUTICAS

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

keppepacheco.edu.br | contato@keppepacheco.edu.br
SÃO PAULO : Centro de Pós-Graduação II - Av. Rebouças, 3115 - 11 3032 4105 | 11 97623 8598
CAMBUQUIRA - MG : Sede - Av. N. Sra. Aparecida, 59 - 35 3251-3800 | 35 98872 3470

PÓS-GRADUAÇÃO
• Gestão de Conflitos
• Terapia em Sala de Aula
• Psicossomática Trilógica
• Nova Física e Tecnologia de
Motores Ressonantes
(Keppe Motors)
• Artes
• Formação de Terapeutas
para Dependentes Químicos
• Pós-graduação em inglês
- Leadership & Management
- Formação de Tradutores e
Intérpretes de Conferência

Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco
Av. Rebouças, 3115 - São Paulo / 11 3032 4105 |

97623 8598

contato@keppepacheco.edu.br / keppepacheco.edu.br
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Ensino-Terapia: Inovação em aprender idiomas

Milhares de alunos já testaram e aprovaram o ensino terapêutico de Norberto Keppe
finalidade é atingida através da conscientização dos bloqueios que impedem o
aprendizado.

Richard Jones
Canadense, Professor de inglês
Psico-Sócio-Terapeuta,
apresentador e locutor

O comentário mais comum entre as
pessoas interessadas em aprender outro
idioma é: “Eu consigo ler e entender, e
até escrever, mas, quando preciso FALAR, eu fico totalmente bloqueado”. A
maioria dos alunos já passou por várias
escolas tradicionais tentando resolver isto,
mas sem dar continuidade. Aí se instala o
medo, colocando em risco oportunidades
e o desenvolvimento profissional.
Por isso, a Millennium, Centro de
Línguas das Faculdades Trilógicas Keppe
& Pacheco, aplica o método científico
criado pelo psicanalista e cientista social
Norberto Keppe. A proposta da escola é
ensinar a língua como um todo, tendo a
gramática um papel secundário.
O objetivo do Método Psicolinguístico Trilógico é proporcionar maior equilíbrio, saúde e aprendizado do idioma. Essa

A metodologia terapêutica oferece
uma nova experiência em sala de aula.
Através da conscientização da psico-sócio-patologia, alunos das mais diversas
faixas etárias sentem-se tranquilos para se
comunicar, dividir opiniões, socializar. As
aulas se tornam energéticas e o ambiente
agradável, com professores de vários países, tais como: Canadá, EUA, Finlândia,
Suécia, Alemanha, França, Portugal, Colômbia e Brasil.
Para Keppe, o conhecimento é de
origem inata, energética; o que impede a
pessoa de conhecer é o bloqueio que ela
cria em relação a essa energética, devido
à psico-sócio-patologia. Em qualquer
processo de aprendizado, o importante
é a conscientização da patologia psíquica
para que o ser humano volte à sua natureza original, boa, bela e verdadeira, deixando o conhecimento brotar do seu interior.
Alguns dos benefícios obtidos ao
estudar com o Método Psicolinguístico
Trilógico são: melhora ou cura de doenças físicas; melhora profissional com
relação aos relacionamentos; produtividade, objetividade, com consequente
reconhecimento profissional; superação
de dificuldades familiares; aumento de
interesse pela cultura e arte; diminuição
de depressão e um aprendizado surpreendente do idioma.
Portanto, o autoconhecimento é fun-

Benefícios Obtidos Pelos Alunos que Experimentaram o
Método Terapêutico de Norberto Keppe

82%
78%
71%
86%

Melhora na
Fluência
Melhora na
confiança ao falar
Melhora
Profissional
Melhora
na Saúde

Saio das classes com bom humor e com maior amplitude de visão
dos fatos do dia a dia
Aluno J.C., Engenheiro.

Tornei-me mais verdadeiro, mais compreensivo, mais empático,
mais responsável. Aqui eu aprendo inglês com assuntos 100% úteis.
Aluno M.S., Servidor Público.
damental para que a pessoa consiga lidar
melhor com seus problemas.
Um outro fator muito importante
para Keppe é o predomínio do sentimento sobre o intelecto. Segundo ele,
“só é aprendido o que for amado.”
A escola está aberta o ano inteiro para
todos os que desejarem experimentar uma
verdadeira inovação em aprendizagem.

Pós-graduações
em inglês!
- Leadership & Management
(Intercultural Studies)
- Formação de Tradutores e
Intérpretes de Conferência

Você bloqueia na hora de

FALAR LÍNGUAS

?

NOSSA METODOLOGIA RESOLVE
Aulas também

Centro de Línguas da
Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco

online

Agora curso de línguas com certificação do MEC
@millenniumlinguas

Matricule-se já!

I n g l ê s Francês

S u e c o

Alemão

Finlandês E s p a n h o l

Italiano Por tuguês

millenniumlinguas.com.br
Unidade Moema
11 5052-2756 | 96363-0292

Unidade Chácara Sto. Antônio
11 5181-5527 | 98186-0012

Unidade Rebouças
11 3814-0130 | 98531-0291

Unidade Augusta
11 3063-3730 | 98429-9890

