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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi feita no microscópio de campo escuro, que no princípio é o mesmo 

que o microscópio de campo claro. A diferença para o campo escuro é um 

condensador especial que foi inventado por Jacques Antonie Béchamp (1816 - 

1908) na França. Esse condensador tem uma luz refletida, não diretamente como no 

campo claro, que permite pesquisas de células e líquidos como sangue, suco de 

frutas e plantas ainda vivas, como está dentro do organismo de onde foi tirado. Os 

resultados da pesquisa foram avaliados à "Luz da Trilogia"  a ciência de Norberto 

Keppe, o foco da pesquisa era entender as microzimas, que Bechamp descobriu. As 

microzimas podem ser vistas como pontinhos brancos "dançando" quando se coloca 

líquidos do organismo no microscópio de campo escuro. As microzimas estão dentro 

dos organismos, mas aparentemente independentes dele porque elas sobrevivem à 

morte do organismo do hóspede. As microzimas não são uma parte do organismo 

humano, planta ou fruta, eles devem ter origem na energia essencial que existe 

antes da matéria. Uma energia que sustenta e cria o mundo material. A matéria 

pode ser explicada como energia essencial condensada no tempo e espaço.  No 

mesmo modo que as doenças tem origem na psique e o corpo adoece, em um 

segundo plano, a verdadeira doença ou as raízes das doenças estão na mente. 

Afinal não tem milagres para se ter saúde, é um esforço de escolher uma 

vida saudável, ação boa e amor ao próximo. 

Palavras-chave: microscópio de campo escuro; microzimas; energia escalar; 

exame de sangue 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo de sangue vivo feito em microscópio de campo escuro é uma 

ciência antiga, com mais de 100 anos, mas, muito pouco conhecida. Aliás, foi Pierre 

Jacques Antonie Béchamp (1816 - 1908) químico e biólogo francês quem inventou o 

microscópio de campo escuro que permite observar sangue vivo, estudando 

glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, microzimas e soro comportando-se como se 

estivessem dentro do próprio corpo, visto que para esse cientista: "A causa primária 

das doenças encontra-se no próprio organismo".  

Por outro lado, Luis Pasteur (1816 - 1908) (químico) assevera em sua tese 

que as doenças vêm de fora, ou seja, são causadas por microrganismos, bactérias e 

germes que atacam e adoecem o corpo. Por isso, a medicina tradicional 

supervaloriza o uso de medicamentos alopáticos, visto que parte da premissa de 

que a doença é causada por microorganismos, que devem ser combatidos a partir 

da ingestão de medicamentos e, às vezes, é necessária a intervenção cirúrgica. 

Atualmente eu e uma equipe de profissionais vimos realizando estudos de 

sangue no microscópio de campo escuro que comprovam a teoria do Béchamp, isto 

é, de que o terreno biológico é fundamental tanto para saúde quanto para a criação 

de doenças. Por sua vez, dando uma sequência a este estudo, a Trilogia Analítica 

ou Psicanálise Integral, ciência desenvolvida por Norberto Rocha Keppe, também 

mostra claramente que a saúde e a doença não são corporais, mas basicamente 

psíquicas. De modo que primeiro vem uma atitude mental que se manifesta em 

saúde ou doença física. 

Esta constatação despertou em mim grande interesse por este tema, por 

isso decidi fazer esta pesquisa de microscópio de campo escuro e principalmente no 

campo de microzimas. 
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CAPÍTULO 1 

HISTÓRICO DA PESQUISA 

 

1.1. Pierre Jacques Antonie Béchamp (1816 - 1908) 

Pierre Jacques Antonie Béchamp (1816 - 1908) químico e biólogo francês 

contemporâneo de Luis Pasteur, exerceu uma forte crítica ao pensamento 

pasteuriano. Bechamp foi um dos mais importantes bioquímicos, microbiologistas do 

século 19. Ele foi o primeiro a isolar o fermento dando-lhe o nome genérico de 

zymase. 

Ele descobriu organismos ainda menores aos quais chamou de microzimas 

(“mini fermentos”) Verificou também que as microzimas se encontravam presentes 

em todas as células de animais, vegetais e que sobreviviam até mesmo à morte de 

seus hospedeiros. 

Segundo Bechamp,  o desenvolvimento das doenças depende do próprio 

organismo e as microzimas e  bactérias ficam em um estado inofensivo dentro de 

um terreno biológico equilibrado. As microzimas não só refletem através do seu 

desenvolvimento a qualidade do seu meio ambiente, mas também participam da 

restauração do equilíbrio interno do organismo. 

Bechamp não tinha nenhuma dúvida de que a causa primária das doenças 

encontra-se dentro do próprio organismo. Suas descobertas eram diametralmente 

opostas às teorias de Pasteur, o qual defendia que as doenças eram consequências 

do organismo vítima da invasão de micro-organismos vindos de fora e cada espécie 

de bactérias provocaria uma determinada doença. Pasteur afirmou que o sangue é 

algo totalmente estéril. Béchamp defendia que isso era “a maior asneira cientifica de 

todos os tempos” 

1.2. Louis Pasteur cientista Francês (1822-1895). 

Pasteur descobriu em 1864 que a fermentação e a acidificação do vinho era 

causada por micro-organismos, os quais não resistiam ao aquecimento até 

60°Celsius. A partir desta descoberta ele criou a pasteurização. A técnica da 
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pasteurização é aquecer, por exemplo o leite, até 60° Celsius e depois de alguns  

minutos resfriar rapidamente. A partir disso Pasteur pensou que as doenças 

humanas também seriam causadas por micro-organismos que atacariam o 

organismo de fora. As descobertas de Pasteur geraram muito lucro para indústria de 

vinho na França em sua época. Elas são usadas até hoje como base filosófica na 

industria farmacêutica, que é uma das mais lucrativas indústrias do mundo. Pasteur 

é basicamente o responsável por toda a paranoia com as bactérias que nós temos 

até hoje.  

As bactérias vivem normalmente dentro do nosso corpo, e são até 

necessárias para nossa saúde. Através da causa psíquica do ser humano, as 

bactérias podem se tornar nocivas, como por exemplo, emoções negativas tipo ira, 

raiva, arrogância etc. ou se a pessoa está contra a vida, o bem e a ética. 

1.3. A causa psicoenergética das doenças  

Dr. Norberto Keppe aprofundou ainda mais a causa das doenças e sua 

ciência mostra claramente que a saúde da pessoa depende diretamente do grau de 

consciência que ela aceita. Uma de suas mais profundas descobertas é que matéria 

é um subproduto da energia, que é o contrário do que Einstein em sua formula 

(E=mc²) e outros cientistas demonstram até hoje. 

A energia constitui o núcleo, o centro de toda a realidade, e qualquer 
estudo que se faça tem de sair do conhecimento deste fato. Estou 
falando que qualquer pesquisa tem de partir desta constatação para 
chegar um bom resultado. Se o elemento fundamental é o energético,  
ele constitui a substância que fornece a estrutura física a todos os 
elementos que existem: materiais ou espirituais.1 
A consciência é o elemento mais energético devido à sua junção entre 
sentimento e intelecto, captando direito da mente as formas 
substanciais de todas as coisas transformado-as em conhecimentos; é 
neste sentido que podemos dizer que a sabedora vem do alto. Jamais 
os sentidos poderão se transformar em pensamentos por causa de 
sua condição inferior, como pensava Aristóteles, Descartes e John 
Locke, e refuta por Leibniz, Kant e Hegel. E por este motivo que 
quando a consciência é brecada surgem as doenças porque produz 
um estagnamento na psicoenergética, impedindo um melhor contacto 
com as estruturas substanciais que alimenta a vida psíquica. 
A questão fundamental que se impõe ao ser humano é se ele quer ou 
não quer viver de acordo com a energia escalar (essencial) que o 

                                            
1 Keppe, Norberto, A NOVA FISICA  DA METAFÍSICA DESINVERTIDA. São Paulo: Próton: 1996. p. 12. 
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rodeia? Sua saúde e desenvolvimento em todos os setores dependem 
só disso, e para consegui-lo é obrigado a desenvolver sentimentos e 
ideias boas. De qualquer maneira o contato com cada realidade leva o 
homem ao maior entrosamento com o ser em si, ocasionando-lhe 
grande satisfação – trata-se aumento ao próprio ser.2 

 

A Energia essencial é a base e o fundamento de toda a realidade. E 

Norberto Keppe mostra-nos em vários livros como nós podemos entender essa 

energia fundamental, que está fora do alcance dos nossos instrumentos de 

medições, os quais captam só da uma energia muito mais baixa que é o mudo 

material. Podemos captar energia essencial através da consciência, bons 

sentimentos e ação boa. 

 

O que fornece o verdadeiro poder ao indivíduo é a sua capacidade em 
ver o erro sem censura, e o que o torna fraco é justamente o contrário, 
a rejeição à consciência dos problemas — o homem age assim devido 
ao prazer que retira dos enganos que comete sem tratar de sua devida 
correção; falo em prazer, não em satisfação, porque a longo prazo tal 
atitude provoca intenso aborrecimento; posso afirmar que a única 
maneira de alcançar sucesso é através da percepção dos erros. 
O verdadeiro poder advirá pela consciência a ser despertada em toda 
a população, para que as organizações e os indivíduos mais 
patológicos sejam contidos; importa saber que tudo o que for realizado 
ocultamente é prejudicial não só para o povo, mas principalmente para 
as pessoas que pertençam a esses grupos — pelo simples motivo que 
o entendimento é impedido. Consciência é praticamente o processo de 
iluminação interno, dentro do qual o indivíduo sente o conhecimento (e 
não apenas o intelectualiza); enquanto não se conscientiza um 
fenômeno, não se tem «ideia» do que seja, motivo pelo qual foi 
denominado como um tipo de luz que se acende na vida psíquica.  
O absolutamente cognoscível só poderá ser atingido pelo amor, que 
depois aparece nebulosa ou parcialmente ao intelecto; é por esta 
razão que o amor é totalmente amplo, atingindo regiões que a 
inteligência não penetra. Só o indivíduo afetivo emite ondas 
energéticas agradáveis, pois a conduta amorosa e o pensamento 
correto são responsáveis pela formação desse campo de força oriundo 
da energia escalar (essencial). O que ele realiza, pensa e sente 
emana vibrações que influem nas outras pessoas e na própria 
natureza; tudo funciona através do mecanismo energético que atua de 
uma maneira ou outra, conforme o tipo de força que usa. A primeira 
parte de meu livro anterior Metafísica (Trilógica)  
Fenômenos Sensoriais «Transcendentais» foi destinada a demonstrar 
que o movimento vital acontece basicamente pelas forças escalares e 
eletromagnéticas — tudo parte fundamentalmente da energia que se 
manifesta pela ação, pensamento, emoção, instinto e natureza — e 
esse fenômeno se realiza através da conscientização, com o uso 

                                            
2 Keppe, Norberto, A NOVA FISICA  DA METAFÍSICA DESINVERTIDA. São Paulo: Próton:1996. p. 122. 
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respectivo do ato bom que possibilita a entrada da energia escalar 
(essencial) no próprio interior trazendo toda a ressonância divina para 
a vida do ser humano.3 

 

Em seu vasto trabalho Dr. Keppe demonstra como a aceitação da 

consciência e ação do bem é fundamental para nossa saúde psíquica e física. 

Durante muitos anos tenho a oportunidade de estudar e aprender a ciência da 

Trilogia Analítica. Minha felicidade era muito grande quando eu também tive 

oportunidade de trabalhar como assistente do Dr. Roberto Giraldo durante alguns 

anos.  Meu trabalho era fazer exames de microscópio de campo escuro em sua 

pesquisa. O microscópio de campo escuro, mencionado acima é uma invenção do 

cientista francês Pierre Jacques Antonie Béchamp (1816 - 1908) o qual inventou o 

primeiro microscópio de campo escuro, que permite estudar sangue vivo e outros 

líquidos durante um tempo. Os anos de pesquisa comprovaram para mim que a 

ciência do Dr. Norberto Keppe é verdadeira e mudou eternamente minha visão da 

saúde e o comportamento do corpo humano. Dra. Claudia Bernhard Pacheco 

escreveu vários livros de Medicina Psicossomática, baseados na Trilogia Analítica, 

os quais eu pude estudar para aprofundar meu trabalho de pesquisa, onde ela 

afirma que:  

 
Nosso organismo é o termômetro de nosso psiquismo. Isto quer dizer 
que, se algo estiver indo mal em nossa vida emocional, alguma 
alteração orgânica surgirá. Tendo sido sanado o problema psíquico, o 
orgânico automaticamente será eliminado.4 

 

Pela primeira vez na história a Ciência Médica dispõe de meios para 
verdadeiramente ajudar o ser humano a se curar das doenças e aliviar 
os efeitos do envelhecimento, prolongando a vida com qualidade e 
felicidade. A Medicina Pasteuriana, com sua visão errônea de que as 
doenças são causadas por bactérias e virus vindos do exterior ao 
organismo humano, começa a dar lugar à Medicina Psicoenergética 
Keppeana , que vê as doenças sendo desenvolvidas principalmente 
no interior dos seres, como fruto de um desiquilíbrio psico-
orgânicoenergético. A ciência que unificou a vida psíquica e a 
orgânica , iniciada no século XX pelo psicanalista Norberto Keppe, 
abriu um campo enorme para os médicos e profissionais de saúde 
desenvolverem métodos de prevenção e cura das patologias, partindo 

                                            
3
 Keppe, Norberto  Metafísica Trilógica III. São Paulo: Proton: 1995 ,p.43. 

4 Cláudia, B. S. Pacheco. A CURA PELA CONSCIÊNCIA TEOMANIA E STRESS.São Paulo: Próton, 1994. p. 171 
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da vida emocional de seus clientes.A era da Medicina da Alma ja se 
iniciou. (PACHECO apud GIRALDO, 2009).18

CAPÍTULO 2 

PESQUISA DO SANGUE VIVO NO MICROSCÓPIO DE CAMPO ESCURO 

 À LUZ DA TRILOGIA ANALÍTICA 

A primeira parte deste capítulo é umas visões práticas de  como nós fizeram o 

estudo dos equipamentos, manutenção e a maneira correta de retirar as provas de 

exame. 

Nosso microscópio é de marca Genix 3, com um lente de 40x. A única 

diferença entre um microscópio de campo escuro e de campo claro é um 

condensador especial para campo escuro. O microscópio está equipado com uma 

câmera e um computador com possibilidade de tirar fotos e videoclipes nos exames. 

 

Imagem 1 

Microscópio de campo escuro e o computador para captação das imagens  

 

As lâminas devem ser limpas com álcool no dia anterior para evitar 

eletrostática e a lamínula livre de poeira, que pode ser tirada com uma escova fina e 
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macia. É importante também usar lâminas e lamínulas de boa qualidade para evitar 

artefatos (impurezas nas lâminas) que podem confundir o exame. 

As lancetas precisam ser usadas só uma vez e depois colocadas na própria 

tampa para evitar picadas acidentais com uma lanceta já usada. Se for necessário 

lancetar uma segunda vez na mesma pessoa é também importante usar uma 

lanceta nova, nem tanto pela higiene, mas também para não ter uma influência no 

novo exame. 

Os equipamentos como lâminas, lamínulas, lancetas, chumaços de algodão 

devem ser sempre colocados da mesma forma na preparação do exame. É 

importante de sempre seguir a mesma rotina para evitar qualquer demora a 

colocação da gotinha de sangue na lâmina e começar o exame o mais rápido 

possível. O examinador deve usar luvas de látex ou vinil por um motivo de higiene 

para a pessoa examinada e o também para proteção do examinador, porque o 

sangue não é um líquido estéril. 

O dedo não pode ser lavado com sabão ou desinfetado (só depois de tirada 

da amostra), apenas lavar com um chumaço de algodão seco. No caso de a mão 

estar suja, pode-se lavar com água e depois deixar secar por aproximadamente 10 

minutos.  A picada para tirar a amostra de sangue normalmente é nos dedos. No 

caso de uma segunda amostra a ser tirada, deve-se tirar em outro dedo porque o 

sangue no dedo já picado pode estar alterado. 

Algumas pessoas sangram facilmente, mas também é comum aquelas que 

têm dificuldade para retirar uma amostra. Às vezes sair uma gota bem pequena que 

não é suficiente ou em alguns casos não sai nada. No caso de a pessoa ter a mão 

fria, o examinador pode tentar esquentar a mão entre suas próprias mãos. Outra 

possibilidade é a pessoa girar a mão. Em nenhum momento é recomendado de o 

examinador aperte o dedo da pessoa com força. Isso pode ocasionar uma alteração 

na amostra: os glóbulos vermelhos podem se agregar e fica uma rolou falso 

(imagem 2) que dificulta a leitura, só dar um leve aperto na unha da pessoa é 

recomendável. 
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Imagem2  

Os glóbulos vermelhos estão grudados em forma de pilhas 

 

A lamínula de vidro deve ser só encostada na gota de sangue, para evitar 

contaminação da amostra. No caso da lamínula tocar no dedo pode amassar os 

glóbulos, e também sujar a amostra com uma partícula do dedo, o que pode 

ocasionar uma falsa leitura. 

O procedimento todo não pode demorar mais do que 20 segundos após o 

sangue aparecer no dedo até colocar na lâmina, para não alterar a análise. 

Retire apenas uma gota pequena de sangue, pois o excesso pode dificultar 

a leitura. 

Quando a lamínula está colocada encima da lâmina normalmente o próprio 

peso da lamínula espalha o sangue ate a espessura de uma célula, mas pode ser 

também dada uma leve pressão encima na lamínula no caso do sangue não se 

espalhar bem. O excesso de sangue faz com que a amostra não possa ser utilizada, 

pois glóbulos vermelhos ficam amontoados. Não é possível fazer uma leitura na 

amostra nessas condições. 

A amostra de sangue deve ser colocada no microscópio imediatamente. O 

tempo de fazer exame é de 10 a 20 minutos. È importante examinar a lâmina inteira 

e qualquer dúvida retirar uma segunda amostra para verificar se não houve um erro 

de manutenção. Em caso de alterações ou danos nos glóbulos vermelhos ou 

brancos, uma segunda amostra deve ser retirada para fazer uma comparação entre 

as duas amostras. 
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Imagem 3 O sangue é formado por três elementos: soro, células e microzimas 

 

  
Imagem 4 
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De novo, o número 2, mostra células parasitadas por energinos que 
entraram para tentar equilibrar o glóbulo vermelho alterado. O 
número 4, é um simplastro, que é uma formação de fibrina onde 
ficam presos os energinos. Tudo sendo uma consequência da 
acidez (pH ácido) da pessoa, por sua vez secundária à patologia 
psíquica da pessoa.(GIRALDO, 2009) ( vide imagem 4 na página 
anterior )  
 
 

 
 Imagem 5 

 

O número 2, novamente, mostra uma célula parasitada por um 
energino (microzima)  que entrou para tentar equilibrar o glóbulo 
vermelho alterado. O número 5, mostra os glóbulos vermelhos 
grudados, como uma fila de moedas (roleau) como consequência da 
contração emocional do indivíduo. O número 6, mostra uma rede de 
fibrina no soro, a qual impede a boa circulação das células. O 
número 7, mostra um fungo, ou seja, uma mudança avançada dos 
endobiontes ou energinos, tentando facilitar ao sistema imunológico 
a limpeza da toxidade sanguínea; tudo como resultado da 
psicopatologia do ser humano.(GIRALDO, 2009)  
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Em anexo tem 4 programas de TV “STOP à destruição do mundo” número 

252, 253, 254 e 258, que explicam de um modo cientifico muito claro que as 

doenças vem basicamente do interior das pessoas. As bactérias são 

fundamentalmente importantes para nossa saúde e vivem em perfeita harmonia com 

o organismo. 

As doenças e males vêm basicamente do interior do ser humano e uma 

amostra de sangue no microscópio de campo escuro pode indicar também como 

estão os outros tecidos do corpo.  Conforme a conduta da pessoa o sangue pode 

ser alterado, principalmente as microzimas podem mudar de quantidade em pouco 

tempo, piorar ou melhorar conforme se tem uma atitude boa ou ruim. 
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2.1. PROGRAMAS DE TV “ STOP A DESTRUIÇÃO DO MUNDO” 

252 – O MEDO AOS MICRÓBIOS VEM DA TEORIA ERRÔNEA DE PASTEUR 

 

A doença interior se reflete na sociedade. As consequências maléficas das 

alterações climáticas estão se avolumando. O adoecimento causado pela sugestão 

é um dos piores. Os meios de comunicação causam histerias.Sabia quem é o 

responsável por toda paranoia  com as bactérias e o que está por detrás de tudo 

isto. 5 

 

253 - TODOS OS MALES DA HUMANIDADE ADVÉM DA CONDUTA INTERNA 

DOS HOMENS 

A sociedade deve ser baseada na ética. O ser humano precisa conscientizar 

que ele tem que servir a sociedade que é justa. Todos trabalhando para o bem 

social também estarão trabalhando para si mesmo. Aborda a origem dos males 

humanos que advém da deformação da energia essencial. Doenças não são 

transmissíveis, o que existe são ressonâncias energéticas6. 

  

254 - A MEDICINA MODERNA SEGUINDO PASTEUR ESTÁ BASICAMENTE 

ERRÔNEA 

 

STOP a Destruição da Saúde do ser humano tem sido um dos enfoques 

principais dos programas. A origem das enfermidades é ocasionada pelo 

enfraquecimento das células, portanto advém de uma conduta interna do ser 

humano. Porém a crença de que o mal vem de fora, de bactérias, bacilos etc. 

predomina devido a inversões de cientistas ou interesses econômicos de indústrias 

farmacêuticas. Aborda também o perigo das vacinas.7 

                                            
5
 Medo aos micróbios vêm da teoria errônea de Pasteur  - programa 252 TV-Stop, 
  Link  http://www.stop.org.br/programa-stop/252.php 
6
  A Principal Origem de Nossas Doenças Está no nosso interior, programa 254 TV-Stop, 

  Link  http://www.stop.org.br/programa-stop/253.php 
7
 A Medicina Moderna Seguindo Pasteur Está Basicamente Errônea, programa 254 TV-Stop, 

 Link  http://www.stop.org.br/programa-stop/254.php 

 



21 
 

 

 

258 - A PRINCIPAL ORIGEM DE NOSSAS DOENÇAS ESTÁ NO NOSSO 

INTERIOR 

 

A origem das enfermidades não está nas bactérias e outros micro-

organismos, como Pasteur apregoou, incentivando o uso da pasteurização, da 

assepsia com produtos químicos tóxicos e os venenos agrícolas, que trazem enorme 

malefício à humanidade. Os estudos de Antoine Béchamps e Claude Bernard que 

agora começam a ser melhor divulgados mostram que as bactérias surgem nos 

tecidos doentes, e não que sejam a causa do adoecimento. Eles trazem à tona que 

a Medicina tem que estudar toda a  estrutura do ser humano - sobretudo sua parte 

psíquica (e social), como a ciência trilógica vem mostrando na atualidade.8 

 

2.1.1. A etiologia das doenças e as microzimas 

 

O fundamento das doenças são as emoções e as ideias ruins 

descontroladas, a manifestação essas emoções normalmente faz um grande mal 

para organismo. A ideia de colocar a raiva, ira ou outras emoções negativas para 

fora e assim se livrar delas é totalmente errada, isso abrirá o caminho para mais 

emoções negativas. Os males vêm da deformação da energia essencial, que está 

deformando os maus sentimentos e ideias e assim as células também são 

deformadas. 

As microzimas são uma parte fundamental dos organismos vivos e não só 

do sangue humano. Eles são os pequenos pontos brancos na imagem 3 e no vídeo. 

9 Aparecem com pequenos pontos brilhantes dançando na amostra de sangue vivo 

ou outros líquidos orgânicos no microscópio de campo escuro. Eles têm origem na 

energia essencial porque eles sobrevivem até a morte do próprio organismo.  As 

microzimas podem se transformar em vírus, bactérias e fungos dentro no organismo 

por causa dos maus sentimentos, pensamentos, ideias e ações.  

Nós fizemos pesquisas das mesmas pessoas, às vezes dentro um período 

muito curto como 30 minutos, como  casos quando filmamos pessoas antes e depois 

                                            
8
 Principal Origem de Nossas Doenças Está no Nosso Interior, programa 258 TV-Stop, 

  Link  http://www.stop.org.br/programa-stop/258.php 
9
 DVD de amostras de testes de campo escuro, em anexo. 
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uma terapia. Estudamos também a mesma pessoa com 24 horas de diferença. 

Fizemos ainda testes antes e depois, com músicas diferentes com Música clássica e 

Rock pesado para verificar se as emoções que as músicas traziam podem alterar a 

composição do sangue e principalmente as microzimas.  

Nós verificamos uma tendência de  aparecer mais microzimas quando a 

pessoa escuta música clássica e também uma tendência de desaparecer  quando as 

pessoas escutavam Rock pesado. E isso era independente de fato pessoa gostar ou 

não da música.  Os microzimas estão  independente do gosto da pessoa e também 

sobrevivem após sua morte da pessoa. 

Os glóbulos vermelhos ficam mais soltos quando a pessoa escuta música 

clássica. Como um todo, o corpo fica mais relaxado. Escutando música clássica as 

pessoas normalmente relaxam e se sentem bem. Isso também é possível de se 

verificar através do estudo do sangue vivo 

Se as doenças que aparecem espontaneamente no corpo têm conexão com 

a conduta da pessoa, isso não significa que podemos ingerir venenos ou comer 

comida com agrotóxicos a vontade! Uma vacina que contem produtos tóxicos e tem 

micróbios de uma doença pode fazer um grande mal para organismo, principalmente 

se as células já estão enfraquecidas de emoções negativas, 

Muitas pessoas vivem sob um enorme stress na sociedade moderna. Só o 

trânsito nas cidades grandes causa um stress interno e sem falar de trabalhos que 

exigem que o funcionário gere um grande lucro para o poder econômico. 

As células do organismo que já podem ser enfraquecidas por uma causa 

psíquica, tornam-se extremamente vulneráveis a esse stress externo advindo da 

sociedade moderna. 

As doenças contagiosas são mais um fenômeno de ressonância entre 

pessoas com um a psique similar do que vírus ou micro-organismos que vem de fora 

e invadem o organismo causando a doença. 

 

O descontrole do universo adveio em consequência da distorção da 
energia essencial (escalar) que transtornou a união substancial (forma-
matéria) levando ao aparecimento da patologia humana, social e 
material. Qualquer doença é proveniente do desequilíbrio energético 
que o indivíduo sofre por causa do desencontro entre sentimento e 
ideia; a bactéria não é o elemento patológico fundamental que 
ocasiona as enfermidades físicas, mas a conduta invertida que 
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enfraquece o organismo tornando-o vulnerável. A pessoa muito 
patológica incomoda tanto porque quer introduzir na existência o 
superficial que é a inversão típica, que evidentemente o próximo não 
pode aceitar — e quanto mais doente for maior será sua distorção. E 
com isso forma uma estrutura social (econômica, política, legal) 
invertida que ocasiona enorme tensão (stress) aos que são obrigados 
a viver dentro dela; por este motivo, os povos do chamado 1o. Mundo 
são os mais neuróticos.  
A inversão energética no cérebro pode ser explicada pelo maior 
predomínio do hemisfério esquerdo que comanda agora o direito (que 
deveria ser justamente o fundamental); isto significa o ser humano 
dando orientação até mesmo ao mundo transcendental como se fosse 
superior a ele. Estou mostrando que a intuição e a percepção da 
verdadeira realidade advêm do hemisfério direito no indivíduo 
equilibrado e que deveria predominar sempre. Se pelo contrário a 
pessoa entrou em um campo de força invertida por causa de sua 
inveja e avareza, a medida que se aproxima da energia fundamental 
(escalar) sofre uma verdadeira agonia — motivo pelo qual os 
possessos de Gerasa afirmavam que a presença de Cristo lhes 
ocasionava tormentos. Provavelmente este é o sofrimento dos que 
estão no Inferno e Purgatório, pois para existir são obrigados a aceitar 
o campo de ação divino, que justamente lutam contra — o que 
significa em interminável batalha contra o próprio ser, sem que haja 
seu perecimento. Este é o fenômeno que denominei de inversão 
descoberto em Agosto de 1.977.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

  Keppe, Norbert,  A NOVA FISICA  DA METAFÍSICA DESINVERTIDA. São Paulo: Próton:2009. p. 55. 
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2.2. ARTIGOS DO JORNAL STOP  

 

Imagem 4  Jornal STOP n° 37, 2010 

2..2.1. CARREGAMOS EM NOSSO INTERIOR A ENERGIA ETERNA 

Norberto Keppe, psicanalista, extrato do livro Teologia Trilógica (Científica) 
 

O sangue do ser humano é formado por três elementos: soro, os glóbulos 

vermelhos e brancos e as microzimas (ou endobiontes), que só os microscópios de 

fundo escuro percebem – mas o que é mais importante é notar que estas últimas se 

originam diretamente  da energia essencial (escalar), com a função de recuperar as 

células deformadas devido à conduta neurótica das pessoas. 

Se as microzimas (energinos) sobrevivem à morte de seus hospedeiros, é 

sinal que elas não provêm dos corpos que habitam, ou melhor, elas têm proveniência 

no exterior, do que é superior a elas – porque não existe coisa alguma que não venha 

de algo que não lhe seja superior. 

– Tenho pensado muitas vezes que a vida em si é infinitamente superior a nós, 

disse o cliente em sua sessão de análise. 
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O que acha que significa isso? perguntei. 

– Significa que estamos inseridos em uma estrutura de dimensão tão grande, 

que nem temos ideia. 

Tudo o que existe só permanece assim, enquanto está sendo sustentado por 

essa energia eterna, que se manifesta pelos energinos (microzimas), observável 

pelos microscópios de campo escuro. 

– Acho muito importante perceber que nós nos alimentamos da energia que 

vem pela comida, e nem tanto por ela mesma. 

O que pensa sobre isso? 

– Acredito mesmo que não é o pão que comemos que se transforma em 

sangue, mas a energia que traz é superior a ele próprio. 

Não existe nada que não seja duplo, o que esclarece que o alimento é 

constituído por dois elementos, que se unem para liberar o mais forte, que fornece a 

energia fundamental para a existência. 

– Agora não sei como fica essa medicina naturalista, que coloca tudo em 

determinados alimentos. 

Explique melhor. 

– Se todo alimento traz a energia essencial, todo ele é saudável. 

A verdadeira aspiração (realidade) do ser humano é ter uma vida eterna, 

mesmo aqui – de maneira que as enfermidades e atribulações são acontecimentos 

irreais, que invadiram nossa existência. 

– Não gosto de pensar nas coisas terríveis que sofremos. 

O que o sr. quer dizer? 

– Quem pode gostar de uma existência repleta de problemas, dificuldades, 

doenças e mortes? 

É fácil perceber que os problemas e dificuldades são como os objetos 

estranhos, enxertados na existência do ser humano – e que um dia deverão 

desaparecer, desde que são artificiais. 

– Será que nossos sofrimentos não são ocasionados pelo pacto que tivemos 

com os demônios? 

– É o sr. quem está dizendo sobre isso. 

No início do cristianismo seus adeptos se isolaram da sociedade, difundindo a 

ideia de que essa orientação não trada na civilização – desse modo, organizaram 
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conventos e igrejas à parte, dando a ideia de que as palavras de Cristo não teriam 

aplicação dentro da vida social. 

– Se a igreja pensa que só seus membros estão garantidos em alcançar a 

salvação, está ajudando os demônios. 

Por que isso? 

– Deste modo, sobra só um pequeno grupo de escolhidos conforme ela 

acredita. 

Parece que os religiosos esqueceram que sua função seria a de ajudar a 

humanidade, e não de tirar proveito só para si mesmos – o que impede que eles 

próprios se beneficiem com toda essa poderosa energia do povo.11 

2.2.2. ESTAMOS ÀS VÉSPERAS DE COMEÇAR COM A 
VERDADEIRA MEDICINA por Norberto Keppe, psicanalista, 
filósofo e cientista social 

 

Imagem 5   Jornal STOP n° 28, 2009 

LEGENDA DA IMAGEM : Os microzimas (endobiontes) – que aparecem no 

sangue (círculo) no microscópio de campo escuro - são processos independentes do 

                                            
11

  Keppe,Norberto. Carregamos em nosso interno a energia eterna. In: Jornal Stop a Destruição do 

Mundo n°37,      São Paulo, Ano 2010 p.1. 
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físico porque não perecem com ele, e pelo contrário permanecem após a sua 

destruição – em minhas hipóteses eles constituem, a energia essencial que 

alimentam as células 

– Existe um cientista francês que descobriu no sangue um terceiro 

elemento, que denominou microzima, muito próximo de suas descobertas.  

-- O que ele fala? 

– 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 aos 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? 
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– Porque teríamos de admitir a ideia errônea de Lavoisier que na natureza 

nada se cria, tudo se transforma. 

Os microzimas (endobiontes) são processos independentes do físico porque 

não perecem com ele, e pelo contrário 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 (1872-1968) 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 12fundamental. 

– 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. 

 

2.2.3. Artigo de Claudia Bernard Pacheco sobre a energia. Publicado no 

Jornal Stop número 47, 2007. De onde vem nossa energia?  

 

A seguir poderemos ler o artigo onde ela descreve casos práticos das 

pessoas que têm uma vida longa, a filosofia de vida deles e os hábitos práticos. Ela 

combina a visão prática da vida e a ciência trilógica para ter uma base cientifica e 

filosófica 

                                            
12

  Keppe,Norberto. Estamos às véspera de começar a com verdadeira medicina. In: Jornal Stop a 

Destruição do 

     Mundo n°28, São Paulo, Ano 2009 p.1. 
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DE ONDE VEM NOSSA ENERGIA? 

Por Cláudia B. S. Pacheco, psicanalista, extrato de seu livro De Olho na Saúde, 
Proton Editora, 2007 

 
Muitos dos casos registrados de maior longevidade (pessoas que vivem 

acima dos 100 anos) encontram-se em regiões do planeta onde as regras 

alimentares que conhecemos ainda não tiveram acesso. Muitos são camponeses, 

habituados há séculos à ingestão diária de comidas saturadas de colesterol, de 

bebidas alcoólicas, e não raro carentes de vitaminas. São indivíduos que se 

conservam ativos até os últimos momentos da vida e, na maioria, jamais precisaram 

de um médico, muito menos de uma cirurgia. 

O que permanece comum a esses campeões de saúde e de longevidade é 

um espírito de ação, de otimismo, de 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, todas 

elas acreditando em Deus e na vida após. 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? 

Keppe, criador do Setor de Medicina Psicossomática do Hospital das Clínicas 

da Universidade de São Paulo em 1970 ,afirma que todas as doenças têm seu fundo 

psíquico, bem como toda recuperação é resultado de um processo ao qual 

denomina de conscientização. 

Segundo ele, em seu livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, tudo o 

que existe está em constante vibração, e mesmo um mineral tem seus átomos em 

vibração contínua para  não deixar de existir. Uma pedra pode não estar em 

movimento, mas está em intensa vibração, no interior de sua substância. O mesmo 

acontece com nossas células, nosso corpo, e com todos os organismos.  

A energia que nos alimenta, portanto, não vem da matéria, mas dessa 

energética essencial presente em todos os seres. Em nós, a energia essencial que 

captamos é sinônimo de consciência transcendental e responsável pelo re-equilíbrio 

das vibrações das moléculas de nosso corpo. 

Um indivíduo que aceita a consciência, que tem um espírito bom, belo e 

verdadeiro terá, em consequência, suas funções mentais funcionando a todo vapor e 
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seu organismo cheio de saúde. De acordo com as conclusões keppeanas, a 

consciência (amor, razão e estética) é a verdadeira medicina para a cura dos males 

orgânicos, psicológicos ou sociais. Mas o que é consciência? É toda a percepção da 

realidade (boa, bela e verdadeira), mas principalmente a visão de nossos erros, 

defeitos e problemas (patologia). 

Gostaria de concluir com um trecho do seu livro  “Metafísica Trilógica, vol. 3 – 

Cura Através das Forças Energéticas – Medicina Autêntica”, onde afirma: “quanto 

maior número de problemas o indivíduo enxergar em si mesmo menos dificuldades 

terá, e quanto menos problemas notar em si próprio é sinal que está repleto deles –

que é ruim deixa de ser assim admitir sua existência”. 

 

CAPÍTULO 3 

ESTUDO DOS PERFIS PSICOLÓGICOS DOS DOENTES, SEGUNDO KEPPE 

A pesquisa inicialmente foi feita em tempo integral por um período de 1 ano , 

e com menos regularidade durante um período de 2 anos. O principal estudo além 

das pesquisas práticas era estudar a ciência da Trilogia Analítica para entender os 

fenômenos que nós estávamos constatando no microscópio. De conclusão do 

estudo eu vou transcrever os principais perfis de personalidade e os problemas 

psicológicos que mais frequentemente provocam as doenças, estudados por Keppe 

no seu livro “ Medicina da Alma”. 

3.1.PERFIS PSICOLÓGICOS DOS DOENTES DO APARELHO DIGESTIVO 

Segundo os dados que recolhemos através dos testes de personalidade, é o 

seguinte o perfil psicológico dos vários doentes do aparelho digestivo 

 

3.2. DOENTES ULCEROSOS: 

São pessoas extremamente dependentes. Aliás, esta é a sua característica 

mais típica. Geralmente adoecem quando têm que assumir responsabilidade. São 

também imaturos e, na maioria das vezes, autodestrutivos. 

3.3.DOENTES COM PANCREATITES: 
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Apresentam tendências orais pronunciadas. Têm sinais neuróticos mais ou 

menos graves e nítidas atitudes de fuga da realidade. 

3.4.DOENTES COM MEGACOLO: 

São passivos e incapazes de tomar decisões. São  conservadores, isto é, 

têm atitude retentiva, denominada pela psicanálise de anal.  

Estes doentes têm pronunciada insatisfação quanto  aos seus ideais 

de posse. Deste modo, desenvolvem durante  toda a existência um forte desejo de 

conseguir riquezas e de melhorar o seu nível econômico. Caso cheguem a 

enriquecer,  são extremamente sovinas. 

 

3.5.DOENTES COM MEGAESÔFAGO: 

Apresentam acentuada atitude retentiva, isto é, um  caráter “anal” no qual 

procuram mais conservar o que têm, do que propriamente ir à procura de novos 

meios materiais. Têm, portanto, a sua problemática voltada para os seus ideais de 

posse. São infantis na conduta e incapazes de tomar atitude. 

Nota: o quadro psicológico destes é bastante semelhante ao anterior. 

3.6. DOENTES COM HEMORRÓIDAS: 

São pessoas dotadas de extrema insegurança afetiva.  São 

desadaptadas socialmente. Têm complexo de inferioridade  e com facilidade se 

melindram. Existem sinais de dependência  afetiva, evidente, em sua 

personalidade. 

3.7.DOENTES DA VESÍCULA: 

São dependentes, imaturos e infantis. Caracterizam-se  principalmente pela 

incapacidade de tomar atitudes. Irritam-se  com relativa facilidade, quando as coisas 

não correm como  esperavam. 

 

3.8.PSICOPATOLOGIA DAS MOLÉSTIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO 
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Na 2.a Clínica Médica do Hospital das Clínicas, tivemos oportunidade de 

estudar a psicologia dos seus doentes.  Realizamos vários testes (Szondi, 

Rorschach, T.A.T. etc.) com  30 pacientes, e tentamos descrever a sua 

psicopatologia. 

O traço de caráter mais constante, que pudemos  atingir, foi uma tendência 

obsessiva, geralmente, no sentido de  um perfeccionismo exagerado, levando o 

psiquismo a funcionar  em limites superiores a sua possibilidade.13 

3.9. FUNDAMENTOS PSICOSSOMÁTICOS DA ASMA BRÔNQUICA (*) 

 
Existe relação entre os distúrbios psíquicos e a asma brônquica? 

Em nossos trabalhos com os doentes do Hospital das Clínicas de São Paulo, 

temos encontrado, não apenas confirmação de teorias de autores nacionais e 

 estrangeiros, em medicina psicossomática, mas também formulado hipóteses, 

que se têm mostrado válidas, para efeito  de tratamento. Em nossa opinião, todo 

indivíduo doente com asma brônquica possui uma personalidade extremamente 

infantil, que o leva a uma exagerada dependência, seja aos  familiares, ou aos 

que lhe são próximos. 14 

 

3.10. ACIDENTES PESSOAIS 

Nós vivemos numa sociedade constituída por  indivíduos neuróticos. Dentre 

eles, existem inúmeros com acentuada tendência autodestrutiva. Vamos supor o 

caso de  um acidente aviatório. Será que a morte, ou as conseqüências do 

desastre poderiam ser atribuídas à população da nave? 

É evidente que, muitas vezes, alguns escapam com  vida, em vários 

acidentes graves, enquanto que outros mesmo estando em lugares privilegiados (os 

passageiros localizados na cauda do avião podem melhor se salvar), perecem. 

Um desastre pode ser atribuído a uma ou várias pessoas. A uma, no sentido 

de ser o agente físico mais próximo, aquele que se esqueceu de recolocar um 

                                            
13

  Keppe, Norberto. A Medicina da Alma. São Paulo: Próton: 2003. p. 118 e 119. 
14

  Keppe, Norberto. A Medicina da Alma. São Paulo: Próton: 2003. p. 134. 
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parafuso no  motor, ou o que perdeu o controle da máquina, precipitando-a.  Mas, 

as outras pessoas formam o grupo dos que aceitam a autodestruição, por motivo de 

seus sentimentos de culpa.15 

 

3.11. ESTUDO PSICOLÓGICO SOBRE O CÂNCER 

Pelo espírito desenvolvido neste livro, os leitores já  poderão perceber que 

nossa intenção foi a de fazer uma investigação sobre os problemas psíquicos nos 

indivíduos  acometidos por essa moléstia.Em 1952 ouvimos um relato de um 

psiquiatra  americano, afirmando um fato sucedido com um coronel do exército 

que, desenganado no hospital, revoltou-se de tal modo com a idéia de sucumbir que, 

depois de seis meses em casa,  foi examinado novamente pelos peritos, tendo-se 

constatada sua completa cura. 

Aliás, houve casos muito curiosos no próprio Hospital  das Clínicas, com 

dois doentes, portadores de câncer  inoperável. Um deles procurou um 

conhecido mistificador, e o  outro, sem sair de seu lar, obtiveram remissão total 

da moléstia. 

O primeiro fato que constatamos é que parece haver  estreita relação 

entre o que acontece com a doença no plano físico e o sucedido com a neurose na 

psique: uma involução no desenvolvimento, ou melhor, uma regressão, o que quer 

dizer uma autodestruição paralela.16 

  

 

                                            
15

  Keppe, Norberto. A Medicina da Alma. São Paulo: Próton: 2003. p. 139. 

 
16

 Keppe, Norberto. A Medicina da Alma. São Paulo: Próton: 2003. p. 143. 
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CONCLUSÃO 

 

O mundo é muito enganado com filosofias erradas. Por exemplo, queima-se 

matéria para ter energia, sem percepção que o elemento material é um subproduto 

da energia essencial. Consequentemente, o planeta está sofrendo gravemente e até 

ter um colapso ecológico total.  

Os remédios via de regra estão dando lucros fabulosos para as grandes 

farmacêuticas, tentando-se achar medicamentos miraculosos, para se livrar dos 

sintomas no corpo, quando a verdadeira causa está na psique. O remédio pode 

atrapalhar a consciência do verdadeiro problema que causa a doença física, mas 

além disso tem  efeitos colaterais,  gerando outras doenças, e ate o êxito letal. 

A vida interior é muito mais importante do que o ambiente externo. Uma 

pessoa que está cuidando dos próprios pensamentos e emoções não deixa o 

pessimismo tomar conta da vida própria, e das outras pessoas, fazendo um grande 

bem para si mesma. Muitas vezes queremos mudar os outros, em lugar de tentar 

perceber por que, por exemplo, estamos irritados com uma atitude de um amigo do 

trabalho, alguém da família etc. Quando nos irritamos com outras pessoas, 

psicologicamente isso mostra que nós temos um aspecto desse problema mal 

resolvido dentro de nós. O melhor é ver o problema com tolerância e paciência, para 

tentar resolver do melhor modo possível para todos, porque uma briga nunca está 

dando uma solução. 

Cuidando do próprio interior com uma atitude de tolerância, paciência e 

amor, isso vai captar uma energética saudável dentro da psique e no corpo, porque 

nós somos captadores de energia e não criadores. A vida em si é muito maior do 

que nós, e o fundamental é tentar entrar em contato com esse universo através um 

estilo de vida saudável. 

Afinal não há milagres para se ter saúde, é um esforço de escolher uma vida 

saudável, ação boa e amor ao próximo. 
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ANEXO I 

Vídeo com as amostras de testes de microscópio de campo escuro  

Explicação dos vídeos  

1. Agrião orgânico-  

Pegamos uma folha de  agrião orgânico e esprememos para obter o líquido. 

Colocamos na lâmina e observamos no microscópio de campo escuro.  

Podemos observar na imagem do vídeo as microzimas que são esses 

pequenos pontos brilhantes “dançando”.  

 

2. Carne congelada- 

Depois de descongelar a carne, colocamos o líquido na lâmina e 

observamos no microscópio de campo escuro. Como podemos ver no vídeo, 

também tem microzimas e algumas que viraram bactérias.  Isso mostra que as 

microzimas permanecem, como disse Béchamp.   

 

3. Caso 1 –  antes e depois da terapia  

Tiramos amostra de sangue de uma pessoa antes de fazer terapia trilógica e 

depois da terapia. Ao observarmos no microscópio de campo escuro pudemos 

observar que antes da terapia as hemácias ( células vermelhas do sangue que 

podem ser vistas como um círculo redondo) estavam coladas umas nas outras .  

Após a terapia as hemácias apresentaram-se mais soltas e aumentou um pouco a 

quantidade de microzimas.  

Quando as hemácias estão grudadas é porque a pessoa esta contraída, e 

isso altera sua energética. Após a análise trilógica, se a pessoa aceita, ela se 

descontrai e o sangue volta ao normal. 

 

4. Caso 2 – antes e depois da terapia  

Antes da terapia as hemácias estavam coladas (roleaux) e com poucas 

microzimas. 

Após a terapia as células se soltaram e aumentou a quantidade de 

microzimas. 
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5. Caso 3. e caso 4.  – antes e depois da terapia  

Também podemos observar no vídeo um aumento da quantidade de  

microzimas depois da sessão de  análise. 

 

6. Caso 5. – antes e depois da terapia 

Observamos nesse caso que aumentou bastante a quantidade de 

microzimas após a sessão de análise. 

 

7. Babosa-  

Esprememos uma folha de babosa  para obter o líquido.  

Colocamos na lâmina e observamos no microscópio de campo escuro.  

Podemos observar na imagem do vídeo as microzimas que são esses 

pequenos pontos brilhantes “dançando”. Nesse caso da babosa podemos ver que é 

uma substância bem energética.  

 

8. Muitas microzimas- 

Podemos observar nessas amostras de sangue  uma quantidade elevada de  

microzimas no sangue . Obs. Quando há  excesso ou falta de microzimas mostra 

que existe um desequilíbrio, principalmente a nível psico-energético. 

 

9. Folha de violeta - 

Pegamos folha de violeta, esprememos uma folha para obter o líquido.  

Colocamos na lâmina e observamos no microscópio de campo escuro.  

Podemos observar na imagem do vídeo as microzimas que são esses 

pequenos pontos brilhantes “dançando”. Como Béchamp observou, existem 

microzimas nas plantas.  

 

10. Falta de microzimas- 

Podemos observar nessas amostras de sangue a falta de microzimas 

demonstrando que há uma alteração psico-energética .  

 

11. Glóbulos brancos 
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Amostra de sangue onde podemos observar os glóbulos brancos. Quando 

estão normais, podemos ver que eles apresentam uma pequena movimentação. 

 

12. Sangue equilibrado- 

 Amostra de sangue equilibrado. Podemos observar as células vermelhas  

( hemácias ) soltas e uma quantidade normal de microzimas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

ANEXO II  

Vídeos dos Programas “Stop a destruição do mundo” 


