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16 - 30 de setembro
Tiragem Quinzenal

– Existe um cientista francês que
descobriu no sangue um terceiro
elemento, que denominou microzima,
muito próximo de suas descobertas, disse
o cliente em sua sessão de análise.
– O que ele fala? perguntei.
– Ele diz que é um elemento
intermediário, proveniente do interior
das pessoas.
De fato, Bechamp foi ao contrário de
Pasteur, quando mostrou que as enfermidades partem do que a pessoa come,
bebe, respira e se banha (Christopher
Barr, pág. 1, Health Truth Revealed),
provando pelo microscópio a existência de um novo elemento sanguíneo.
Em meu trabalho trilógico mostro que
a medicina tem agora que voltar para
seu verdadeiro trabalho, que é a consideração do aspecto interno da personalidade, que é o psicológico: emocional e do pensamento.
– Dr. Keppe, Bechamp descobriu esse
terceiro elemento sanguíneo, mas não
a sua etiologia correta.
– O que acha que aconteceu?
– Bechamp colocou no mundo
interior, fisiológico, como os
alimentos e o stress, mas só o sr. viu
no interior psicológico, das emoções e
pensamentos.

Notem os leitores que o elemento
mais importante de todos foi esquecido,
ou seja, o energético que funciona no interior dos vasos sanguíneos, corrigindo
suas células – e aí entra a Física que é
a energia escalar (que Tesla descobriu)

dando origem às partículas e os microzimas na Biologia.
– Tenho estudado o efeito dos
microzimas e dos endobiontes de
Bechamp e Enderlein nas células, e
considero um milagre sua constante
reprodução.
– É reprodução, ou criação direta do
Criador dentro do processo sanguíneo?

O que acontece é uma criação constante desse primeiro elemento, que
tem a função de regularizar as células,
salvando- as da destruição.
– Dr. Keppe, acredito que não
colocando o Criador, no processo
biológico da formação sanguínea, não
haverá explicação científica da ação
delas no corpo.
– Como assim?
– Porque teríamos de admitir a ideia
errônea de Lavoisier que na natureza
nada se cria, tudo se transforma.

Notem os leitores que o
elemento mais importante de
todos foi esquecido, ou seja,
o energético que funciona no
interior dos vasos sanguíneos,
corrigindo suas células – e aí
entra a Física que é a energia
escalar (que Tesla descobriu)
dando origem às partículas e
aos microzimas na Biologia.
Os microzimas (endobiontes) são
processos independentes do físico porque não perecem com ele, e pelo contrá-

rio permanecem após a sua destruição
– em minhas hipóteses eles constituem,
a energia essencial que alimentam as
células.
– Dr. Keppe, sua visão sobre o sangue
na Biologia, coloca a Teologia em
evidência.
– Em evidência, ou mostrando o foco
principal de todo o processo vital?

Existe uma relação muito grande
entre a fisiologia e a teologia, como foi
estudada no final do século XIX e início
do XX, realizado por Antoine Bechamp
(1816-1908), Günther Enderlein (18721968) e Claude Bernard (1813-1878),
com a descoberta dos microzimas por
Bechamp, e dos endobiontes por Enderlein – pois ele os colocou como fatores
essenciais do processo vital, inclusive
mostrando o interior fisiológico como
sendo o fundamental.
– Parece que o processo atual de
psicoterapia está em robustecer o Ego
para se tornar imune às emoções e
pensamentos errôneos.
– No campo da biologia acontece
exatamente o mesmo, pois
normalizando as células sanguíneas,
tornamo-nos imunes a qualquer perigo
que venha do exterior.

É fundamental que a Medicina se volte para estas descobertas, que o poder
econômico social acobertou, com a intenção de auferir os enormes lucros das
indústrias farmacêuticas.

www.trilogia.ws
(11) 3032.3616
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clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes”; e lei de 31/12/1973. Regulamentação específica e federal.
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A Interiorização é o Caminho da Cura
É curioso o fato de que
nunca encontrei nos
melhores dicionários
das línguas portuguesa,
inglesa e alemã o termo
interiorizar. Contudo
existe o termo exteriorizar.
Aí aparece claramente a
intenção do homem de
eliminar totalmente a
visão de sua vida psíquica
projetando tudo de seu
interior no ambiente.

O aspecto mais importante do trabalho de Norberto Keppe, a chave principal
da Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, é o processo de interiorização. “O
homem interiorizado é o homem são.”
Chegamos através da ciência à mesma
conclusão de Santo Agostinho e de Sócrates na filosofia.
A beleza do corpo do homem, dos
seus músculos, seu cérebro, seu rosto
são reflexos muito apagados da perfeição que existe no interior. A beleza dos
animais, da natureza, dos astros, do universo são uma pequena parte da beleza

LIVROS

do ser humano. No nosso interior, além
da Beleza, existe o Amor, que não existe
na realidade externa.
Por mais que tentemos, jamais nossa
imaginação poderia atingir as delícias e
a satisfação que a Sanidade interna nos
traria se a aceitássemos completamente.

O aspecto mais importante
do trabalho de Norberto
Keppe, a chave principal
da Psicanálise Integral
ouTrilogia Analítica, é o
processo de interiorização.
“O homem interiorizado é o
homem são.”

A Trilogia Analítica desenvolveu
uma técnica de interiorização que propicia este contato. Trata-se da técnica comparativa, onde cada elemento do mundo
externo é transportado dialeticamente
para o interior do homem. Desta forma,
quando colocamos “os outros” dentro da
vida psíquica do cliente, ele se acalma, reconhecendo o valor que tem em seu interior, o enorme mundo que tem dentro de
si, amenizando a sua inveja. Se vemos o
mal vindo dos outros, também o fazemos
com o bem, invejando o que imaginamos
não possuir. Mas se o reconhecemos em
nós, logo nos acalmamos.

“Bechamp ou Pasteur: Um Capítulo
Perdido na História da Biologia”
Por Douglas E. Hume
Comentário de Susan Berkley, jornalista e radialista norte-americana,
professora convidada da Escola de Línguas Millennium
“Bechamp ou Pasteur”, livro de Douglas
E. Hume, foi primeiramente publicado em
Londres em 1923 e depois reimpresso nos
Estados Unidos em 1989. A autora compara
as vidas e carreiras dos dois, mostrando Louis Pasteur como um cientista medíocre, e ambicioso plagiador, colocando em xeque, como
falsos, os fundamentos da moderna medicina. Segundo ela, a teoria microbiana ganhou
popularidade mais devido às conexões políticas de Pasteur e ao potencial de lucro das
vacinas e medicamentos do que devido ao
mérito científico, ofuscando as notáveis descobertas de seu colega Antoine Bechamp, que
descobriu uma partícula que ele chamou de
microzima, presente no sangue e tecidos de
seres vivos.
A obra de Hume nega a crença dominan-

te de que Pasteur tenha sido o primeiro a explicar o mistério da fermentação, a causa de
doenças em bichos da seda, ou que ele teria
feito importantes descobertas sobre microorganismos, mostrando como Bechamp merece crédito por estas descobertas.

Hume compara as vidas e carreiras
dos dois, mostrando Louis Pasteur
como um cientista medíocre, e
ambicioso plagiador.

Este é, assim, um livro muito importante
para quem deseje aprofundar seus estudos
sobre as controvérsias em torno das vacinas,
a teoria microbiana de Pasteur e as contribuições científicas do grande biólogo francês
Antoine Bechamp.

Por mais que tentemos,
jamais nossa imaginação
poderia atingir
as delícias e a satisfação
que a Sanidade interna nos
traria se a aceitássemos
completamente.
A partir do momento em que o homem
começa a aceitar essa volta para si, então
inicia-se a cura. Quanto mais faz esse mo-

Detalhe do quadro Virgem nas Pedras, de Leonardo da Vinci

Por Cláudia B.S. Pacheco, psicanalista,
extrato do livro “A Cura pela Consciência
– Teomania e Estresse”

A beleza do corpo do homem, dos seus músculos,
seu cérebro, seu rosto são reflexos muito apagados
da perfeição que existe no interior. A beleza dos
animais, da natureza, dos astros, do universo são uma
pequena parte da beleza do ser humano. No nosso
interior, além da Beleza, existe o Amor, que não existe
na realidade externa.

O leitor encontrará dados científicos
importantes do final do século XIX e início do
século XX que mostram o dano causado pelas vacinas. Por exemplo, apesar da vacinação
obrigatória e grátis contra a varíola na Inglaterra, as mortes por varíola aumentaram
de 14.244 entre 1857-59 para 44.840 entre
1870-72. Durante estes anos a população aumentou em 9%, mas a taxa de mortalidade
por varíola ultrapassou 40%!

O leitor encontrará dados científicos
importantes que mostram o dano
causado pelas vacinas.

Hume escreve que, em 1881, Pasteur começou a pesquisar vacinas em animais, por ver
grandes possibilidades de lucros se conseguisse
controlar o antraz em ovelhas. Embora demonstrasse com sucesso que uma única ovelha vacinada permanecia saudável ao ser injetada com
antraz, seus resultados não podiam ser reproduzidos por outros cientistas. Em um memorável
exemplo, um fazendeiro vacinou um rebanho de
4.500 ovelhas e 81% delas morreram!
Aqui está um sumário dos ensinamentos
de Bechamp: “A doença nasce de nós, e em nós.”
“O microzima é dotado de vida e persiste após

Expediente: STOP publicação quinzenal. Tiragem desta edição: 100 mil exemplares. Diretor Proprietário/ Editor Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84
Supervisão científica: Cláudia Pacheco. Design: Ângela Stein; Artigos: Norberto R. Keppe, Cláudia Pacheco; Redação: R. Itamira, 167, Morumbi Gráfica: OESP Gráfica

vimento, mais se ampliam seus horizontes.
O homem muito interiorizado chega a perceber coisas dentro de si que não existem
correspondentemente no universo externo, pois o seu íntimo é o que há de mais
perfeito em toda a criação.

Se vemos o mal vindo dos
outros, também o fazemos
com o bem, invejando
o que imaginamos
não possuir. Mas se o
reconhecemos em nós, logo
nos acalmamos.

Se temos essa maravilha em nós, então
por que não a usufruímos? Dr. Keppe explica essa recusa por ser o nosso interior o reflexo da beleza divina. A Sanidade que vemos dentro de nós não é nossa realização,
e, diante de tanta grandeza e maravilha,
cegamo-nos pela terrível inveja que sentimos daquele que nos presenteou com ela.
Assim é que a humanidade passou a ver a
vida como algo feio, penoso, sem sentido
e angustiante, e o “papel” que representamos está longe de ser a expressão da nossa
realidade interna. De seres feitos à semelhança de Deus, reduzimo-nos a assassinos, delinquentes, doentes, angustiados.

(11) 3032-3616
www.editoraproton.com.br

a morte do ser ou em qualquer parte extirpada. “Os microzimas podem se desenvolver em
bactérias, sem necessariamente adoecerem.”
“Os germes da doença não podem existir primariamente no ar que respiramos, na comida
que nos alimenta ou na água que bebemos, mas
procedem de um organismo doente.” “Os microzimas existem primariamente nas células do
organismo doente e adoecem na própria célula”.
“Os microzimas de duas espécies diferentes de
animais não são suscetíveis à mesma moléstia.”
O livro cita outros cientistas que confirmaram as descobertas de Bechamp, como Florence Nightingale, a famosa pioneira da enfermagem moderna, que escreveu que “nossa saúde
física não está à mercê de inimigos externos,
mas reside sobretudo, em nossa própria preservação, para o bem ou o mal, conforme nossa
vontade determinar”.
A descoberta de Bechamp, de que a enfermidade vem de dentro e não de fora está em sintonia com o trabalho de Norberto Keppe, com a
diferença que este apresentou as causas energéticas profundas (psicológicas) das moléstias, que
se situam nas idéias e emoções descontroladas.

Tel: (11) 3814.0130

(11)
3063-3730
Palavra
do Leitor: Envie suas mensagens para

jortizcneto@stop.org.br ou angela@stop.org.br
www.millennium-linguas.com.br
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Preserve seus dentes naturais

Odontologia do 3º Milênio

Próteses
Tratamento de Canal
Ortodontia

Por Richard Jones e Jason Coombs (Canadá),
professores da Escola de Línguas Millennium
“A vacinação foi um desastre no sistema imune.
Estamos de fato alterando nosso código genético
através das vacinações. Dentro de cem anos a partir
de agora, saberemos que o maior crime contra a
humanidade foram as vacinas”
Guylaine Lanctot, médico canadense
“Acredito firmemente que se o programa de
vacinação continuar — e se for ampliado —
veremos muitas doenças novas. Acredito, também,
que doenças raras há uma ou duas gerações serão
cada vez mais comuns.”
Dr. Vernon Coleman, autor de inúmeros
livros e artigos na área da medicina e do
combate à experimentação animal
“Não existe prova científica convincente de que
a inoculação em massa eliminou alguma doença
infantil. Há riscos graves associados à cada
vacinação e numerosas contra-indicações que
tornam as vacinas arriscadas para as crianças.”
Dr. Robert. S. Mendelsohn, famoso médico
norte-americano, autor de “Confissões de
Um Médico Herético”

Orientação Psicossomática
www.odontotrilogica.odo.br
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Em 1985, o Centro de Controle de
Doenças (CDC) dos EUA relatou que entre 1973 e 1983, 87% dos casos de pólio
naquele país foram causados pela vacina. E o próprio desenvolvedor da vacina, Jonas Salk, admitiu em 1977 que as
inoculações em massa realmente causaram mais casos pólio desde 1961!
MEDICINA PSICOSSOMÁTICA

Utilizamos os recentes artigos de Norberto Keppe no STOP sobre os erros de

Pasteur em nossas aulas de inglês na
Millennium, e alguns dos alunos ficaram
chocados com a ideia de que as doenças
não vêm de fora, de bactérias e vírus, e ouviram com grande interesse a perspectiva
de Keppe, de que a causa da doença é algo
interno ao ser humano.
Recentemente, enquanto nos preparávamos para nossas aulas e programas
de rádio, encontramos alguns dados
muito interessantes que podem ajudar
na compreensão deste assunto. Como
as vacinações também são baseadas na
teoria de Pasteur, estas informações são
muito úteis ao reforçar o quão errado
Pasteur estava.
A versão industrial farmacêutica martela que as vacinas funcionam, mas os médicos que ainda acreditam nisso precisam
começar a verificar as estatísticas: a Associação Britânica para o Avanço da Ciência
revelou que entre 1850 – 1940, as doenças
mais infecciosas diminuíram em 90%, e
isto não foi devido às vacinações, já que os
programas de vacinação obrigatória não tinham sido instituídos naquela época, mas
foi devido à melhoria de vida da população.
Mesmo atualmente, a Organização Mundial de Saúde relata que as taxas de doença
e mortalidade do Terceiro Mundo não têm
correlação direta com a imunização!

Viera Scheibner, PhD, documentou a
agressão médica nos seres humanos causada pelas vacinas em uma série de publicações no mundo todo. Ela escreve, “Não
há nenhuma evidência da capacidade das
vacinas de prevenir qualquer doença.
Pelo contrário, há uma grande quantidade de evidências de que elas causam graves efeitos colaterais”.

A versão industrial
farmacêutica martela que as
vacinas funcionam, mas os
médicos que ainda acreditam
nisso precisam começar a
verificar as estatísticas.

Vamos continuar lendo em primeira
mão neste Jornal os capítulos que o dr.
Keppe está escrevendo para seu novo livro sobre Béchamp, Pasteur, teoria dos
germes, vacinas e a causa emocional das
enfermidades, para irmos pouco a pouco conscientizando os graves desvios na
área médica originados pelas teorias do
químico francês do século 19; afinal, é
vendo o perigo que podemos nos desviar
dele, ou corrigi-lo – além disso, agora são
os próprios leitores do STOP e os alunos
da Millennium que querem saber cada
vez mais sobre o assunto!

Escola de Línguas Millennium:
Richard Jones 3814-0130
Jason Coombs 5181-5527

Seminário de Medicina Psicossomática Integral Mostra
Como se Fortalecer Diante da Gripe Suína e de
Outras Doenças Através de Nosso Médico Interior
Encontro que reúne cientistas, artistas e jornalistas de vários países acontece no
sábado, 26 de setembro, das 9 às 18 horas, no Auditório do Colégio Stella Maris na
Rua Cardeal Arcoverde, 1097 – Pinheiros (Entrada pela Rua Francisco Leitão, 700).

Cursos:
Aquarela
Professora Päivi Tiura
Artista plástica finlandesa

Pintura
Desenvolva seus talentos
com Catinari
Matrículas: (11) 3063-3730

augusta@millennium-linguas.com.br

Rua Augusta, 2676, Jardins, térreo

Sábado, 26 de setembro, será um dia
intensivo, dedicado à saúde integral do ser
humano, em S. Paulo. Das 9 às 18 horas, em
Pinheiros, palestrantes da Itália, Suécia, Colômbia, Finlândia e Brasil revezam-se em
nove palestras (uma a cada meia hora) sobre
psicanálise, medicina, odontologia, energética, jornalismo e saúde.
O Seminário de Medicina Psicossomática
Integral, organizado pelo Departamento de
Medicina Psicossomática Integral da SITA –
Sociedade Internacional de Psicanálise Integral (Trilogia Analítica), tem a finalidade de
esclarecer as melhores formas de estimular e
fortalecer nossos sistemas de defesas contra
todo tipo de doenças orgânicas e psíquicas.
O evento será aberto com chave de

ouro, com uma palestra da psicanalista
Cláudia B.S. Pacheco, intitulada Considerações Gerais sobre a Medicina
Psicossomática Trilógica. Em seguida, o médico colombiano dr. Roberto
Giraldo, discorre sobre A epidemia
de Gripe Suína: Realidade ou Delírio
Pasteuriano?
O co-inventor do Keppe Motor, eng°
César Soós também participará com a
palestra: O Keppe Motor DNA: A Nova
Física keppeana e suas Aplicações na
Saúde. A mídia também será analisada na palestra “Ética jornalística e a
mídia em assuntos da Saúde Pública”
por José Ortiz Neto, editor do STOP. O
Seminário finaliza com uma oficina

de Arteterapia, dirigida por músicos e
professores de dança de vários países.
Às 17h30 haverá o Encerramento e entrega dos certificados.
O seminário é aberto ao público interessado em geral (não há pré-requisitos),
e haverá no encerramento entrega de
Certificado de Comparecimento, fornecido pela SITA. O investimento é de R$60,00
(pagamento antecipado), ou R$80,00 (no
dia do seminário).

Inscrições: (11) 3032.3616 e
(11) 3032.4105
Maiores informações:
www.trilogiaanalitica.org
sitaenk@trilogiaanalitica.org

MILLENNIUM LÍNGUAS
ESCOLA-TERAPIA
prof. canadense
da Unidade
Chácara Sto.
Antônio

www.millennium-linguas.com.br
Inglês

Espanhol

Francês

Italiano

Alemão

Sueco

Por Norberto Keppe, psicanalista
A imortalidade constitui a autêntica realidade do ser humano,
sendo que as enfermidades e morte, elementos patológicos.
– Dr. Keppe, pelas suas descobertas
chego à conclusão, que o perecimento do
ser humano é algo inteiramente anormal.
– Como chegou a essa conclusão?
– Se os endobiontes permanecem
ativos no corpo humano mesmo após
a morte, é sinal que jamais deveríamos
morrer.

Os microzimas (energinos) são praticamente elementos imperecíveis dentro do corpo, motivo pelo qual podem
ser considerados como transcendentais:
provenientes Daquele que é totalmente
Imortal e Infinito.
– Parece que através desse
microscópio de campo escuro, vemos a
união do Ser Divino com a nossa vida.
– Inclusive que somos inteiramente
jungidos a Ele.

– Sempre fico preocupada comigo
mesma.
– Quando a sra. se preocupa consigo
própria, é sinal que está longe da realidade.

A formação dos endobiontes de Enderlein (ou microzimas de Bechamp) é o
mesmo processo das partículas na Física,
que aparecem no microscópio de campo
escuro: são elementos oriundos diretamente da energia fundamental, que Tesla denominou de escalar.

O ser humano só vive o real na medida que se contata com o mundo infinito
exterior, porque enquanto se volta para
suas preocupações pessoais, começa
com os delírios – afinal de contas, criamos nossos problemas sobre elementos
que não têm maior realidade.

– Existe uma indefectível união
energética entre o ser humano e o Divino.
– Até mesmo os meios materiais
provam isso, através dos microscópios de
campo escuro.
– É como se houvesse a mão de Deus
em nosso interior.
– O sr. disse tudo agora.

A formação dos endobiontes
de Enderlein (ou microzimas de
Bechamp) é o mesmo processo
das partículas na Física, que
aparecem no microscópio de
campo escuro: são elementos
oriundos diretamente da
energia fundamental, que Tesla
denominou de escalar.

O ser humano só vive o real
na medida que se contata com
o mundo infinito exterior,
porque enquanto se volta para
suas preocupações pessoais,
começa com os delírios – afinal
de contas, criamos nossos
problemas sobre elementos que
não têm maior realidade.

– Parece que o ser humano realizou
um corte com a verdadeira vida que é
transcendental.
– Como assim?
– Em geral, pessoa alguma pensa que
a existência neste mundo, constitua uma
parte mínima da vida.
The Birth of Venus, William Adolphe
Bouguereau, 1879

Note o leitor que sem a contínua ação
divina não poderíamos existir – e o mais
significativo ainda é que essa energia
que nos sustenta é imperecível, demonstrando nossa imortalidade natural.

Se for bem analisado, veremos que
muito dificilmente pensamos sobre nosso destino sobrenatural – e quando uma
pessoa adoece com uma doença grave, se
assusta com o que pode acontecer, porque nunca quis cuidar.

www.trilogia.ws (11) 3032.3616

R. Augusta, 2676, térreo
(Quase esquina com
Oscar Freire)
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5181-5527

R. Américo Brasiliense, 1777
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3063-3730

Al. Maracatins, 114

Redação

Metafísica

Av. Rebouças, 3887
(Atrás Shop. Eldorado)

Moema
5052-2756

Matrículas Abertas Todos os Meses!

Jason Coombs,

Rebouças
3814-0130

Programas
Terapêuticos

TV / RÁDIO / INTERNET
Com Norberto Keppe
e Cláudia Pacheco

na TV

Diariamente às 6h
Segundas às 12 h
Quartas às 9h
Quinta às 20 h

Canais: NET 9, TVA 72 ou 99, TV DIGITAL 186

na RÁDIO

Mundial 95,7 FM
Terças às 16h

na INTERNET

www.trilogia.ws

link ‘Programas de TV e Rádio’

Livros
explicados
pelos
autores!
Adquira as obras
de Norberto
Keppe e Cláudia
Pacheco
explicadas em
DVD’S!
KIT do MÊS: A Nova Física da Metafísica
Desinvertida (Livro + DVD) Programa O
Homem Universal Nº 383

www.editoraproton.com.br
Tel. (011) 3032-3616

