
Norberto Keppe*  
Do livro Nova Física da Metafísica 
Desinvertida 

A Patologia Social e Individual 
Provém da Inversão Energética

O descontrole do universo adveio em con-
sequência 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 energéti-
co que o indivíduo sofre por causa do desencon-
tro entre sentimento e ideia; a bactéria não é o 
elemento patológico fundamental que ocasiona 
as enfermidades físicas, mas a conduta inver-
tida que enfraquece o organismo tornando-o 
vulnerável. A pessoa muito patológica incomo-
da tanto porque quer introduzir na existência o 
superficial, que é a inversão típica, que eviden-
temente 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 (estresse) aos que são obrigados a viver 
dentro dela; por este motivo, os povos do cha-
mado 1º Mundo são os mais neuróticos.

A inversão energética no cérebro pode ser 
explicada pelo maior predomínio do hemis-
fério 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. A intuição e a percepção 
da verdadeira realidade advém do hemisfério 
direito no indivíduo equilibrado e que deveria 
predominar sempre. Se, pelo contrário, a pes-
soa entrou em um campo de força invertida por 
causa de sua inveja e avareza, à medida que se 
aproxima da energia fundamental (escalar) so-
fre uma verdadeira agonia — motivo pelo qual 
os possessos de Gerasa afirmavam que a pre-
sença de Cristo lhes ocasionava tormentos. 

Provavelmente, este é o sofrimento dos que 
estão no Inferno e Purgatório, pois, para exis-
tir, 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. 
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Experiência comprovada em 50 anos de pioneirismo e tradição!
Terapia para o Mundo!

Matricule-se já!           11 93752-7604  /  11 3032-4105  /  fatrinossasenhora.edu.br

Jornal           STOP A DESTRUIÇÃO DO MUNDO

A ciência através dos cursos.
Pesquisa feita com nossos alunos:

melhoria nos relacionamentos
maior desenvolvimento profissional

75% 
70% 

melhoria na saúde 
maior equilíbrio emocional

86%
82% 

FATRI EAD

Nova Física e Saúde
A Origem Energética das Doenças

Continua na pág. 2
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Jornal das Faculdades Trilógicas KEPPE & PACHECO

Conserve os seus 
Dentes Naturais

Márcia Sgrinhelli e Heloísa 
Coelho, dentistas e professoras 

de Psicossomática da FATRI  

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 107, Ano XII publicado em 16 
de setembro de 2021. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

Cáries Dentárias : 
Como Evitá-las

O Brasil ganhou várias medalhas 
de ouro nos Jogos Olímpicos em 
Tóquio. Porém,  os  principais prê-
mios recentes de sua história talvez 
ainda sejam pouco conhecidos. São 
da área de tecnologia e foram con-
quistados em 2015 em Hong Kong, 
na China, pelo Keppe Motor -  um 
motor baseado na Nova Física do 
psicanalista austro-brasileiro  Nor-
berto Keppe, produzido artesanal-
mente em Cambuquira – MG. Ele 
obteve  os prêmios  máximos em efi-
ciência energética e inovação tecno-
lógica  na maior feira de eletrônicos 
do mundo – a Hong Kong Eletronics 
Fair,  que  atrai  anualmente os lí-
deres da indústria, marcas globais e 
inovações mais recentes, com 3.500 
expositores e 64 mil participantes de 
151 países e regiões.  

O History Channel já divulgou 
esta descoberta, assim como vá-
rios jornais, revistas e emissoras 
de TV na França, Alemanha, Rús-
sia, Finlândia, Estados Unidos  e 
Brasil, porém muita gente ainda  

Keppe Motor: A Tecnologia que Vai Mudar o Mundo

desconhece que o Keppe Motor  é 
a mais inovadora e eficiente tec-
nologia da atualidade para moto-
res, patenteada em cinco países: 
México, Estados Unidos, Rússia, 
China e Brasil.

Desenvolvido pelos engenheiros 
brasileiros Cesar Soós, Alexandre 
Frascari e Roberto Frascari, sob 
orientação de Keppe, este motor  
capta a energia magnética do espa-

ço, que Tesla denominou de Escalar, 
e Keppe de Essencial ou Divina, eco-
nomizando até 80% do consumo da 
eletricidade.

Por utilizar essa Energia Natural, 
que forma toda matéria e vida que 
existem, esse motor é saudável, eco-
nômico, ecológico, resistente e durá-
vel, funcionando bivolt automático 
(110 V ou 220V) ou com painel solar. 

Tanto o Laboratório Keppe Motor 
quanto a Ophicina Artesanal Keppe 
Motor, sediados em Cambuquira-
-MG, são extensões das Faculdades 
Trilógicas Keppe & Pacheco. 

Estude a Nova Física e esta Inova-
dora Tecnologia!

Informações e Matrículas:
fatrinossasenhora.edu.br
keppemotor.com 
11 98207-3193

A Odontologia Moderna consi-
dera apenas os fatores externos 
na etiologia das doenças bucais. 
Ponderam-se o consumo de açú-
car e a má higiene bucal como 
principais causas da cárie dentá-
ria. Porém, muitos desenvolvem 
cáries, apesar de uma dieta equi-

Informações e marcação 
da 1ª entrevista:

      11 94720-3783
      11 3032-3616

contato@trilogiaanalitica.org
www.trilogiaanalitica.org

Programa STOP a Destruição do 
Mundo

e O Homem Universal
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

Terapia pela

TV    Rádioe

Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco

keppepacheco.edu.br/midias
Youtube: Faculdade Keppe e Pacheco

Atendimento Psicanalítico
Sessões individuais e de grupo
Adultos, adolescentes e crianças.

Psicanalistas formados no método 
psicanalítico de Norberto Keppe.

Sessões a distância (por telefone ou skype), em 
vários idiomas: português, espanhol, inglês, 

francês, italiano, alemão, sueco ou finlandês

librada e uma boa higiene bucal. 
Por que isso acontece? Porque 
o principal fator das cáries é o 
psicológico. Raiva, angústia e 
ansiedade, não conscientizadas, 
podem causar cáries, gengivites, 
aftas e mau hálito. Em nossa 
experiência clínica de quase 40 
anos, observamos que os mais 
tensos, angustiados e raivosos 
formam mais cáries.

No livro “Como Preservar os 
Dentes Naturais”, relatamos 85 
casos clínicos que mostram que 
a questão emocional é a princi-
pal causa das doenças bucais. 
Na pág. 111 há o caso dos ir-
mãos gêmeos, Felipe e Gabriel 
que, na época, tinham 18 anos: 

apesar de terem os mesmos há-
bitos de alimentação e de hi-
giene bucal, Felipe não possuía 
nenhuma cárie, enquanto que 
Gabriel apresentava várias. Feli-
pe era calmo, e Gabriel era ten-
so e agitado. Só quando  Gabriel 
começou a controlar seu nervo-
sismo diante dos problemas é 
que deixou de ter tantas cáries.

11 3032-4105
11 3032-3616

livrariaproton.com.br 
Av. Rebouças, 3115 - São Paulo

Obras publicadas em 9 idiomas, 
entre livros, revistas científicas, 
periódicos, CDs, DVDs, material 

didático e tecnológico.

O motor magnético ressonante que capta energia  do espaço e protege a saúde e a ecologia é 
estudado nos cursos das Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco.

Keppe Motor Recebe Prêmios Máximos em Hong Kong. 
Jornal STOP a Destruição do Mundo. São Paulo, Ano VIII, 
nº 84, p. 1.  www.stop.org.br

Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337 
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
Av. Rebouças, 3887 (atrás Shop. Eldorado) 

Tel: (11) 3814-2159
        9 8107 4743

Conserve Seus 
Dentes Naturais

*Norberto Keppe: Psicanalista, filósofo, 
cientista social, pedagogo e físico inde-
pendente, autor de 43 livros, fundador e 
presidente da  SITA - Sociedade Interna-
cional de Trilogia Analítica, que unificou a 
ciência à filosofia e teologia.

Artigo de Capa (cont.)

Este é o fenômeno que deno-
minei de inversão, descoberto em 
agosto de 1977.

O estudo desinvertido (cor-
reto) da Física irá possibilitar 
compreender e aperfeiçoar a 
existência porque fornecerá os 
princípios certos para lidar com 

tudo o que existe; explicará por-
que um indivíduo se desenvolve 
mais do que outros, uma nação 
se adianta em relação às demais, 
um tipo de ciência melhora, e 
grupos e pessoas tomam as ré-
deas da humanidade. Existe se-
melhança muito grande entre o 
funcionamento do homem com 

o movimento dos átomos e até 
mesmo os aparatos mecânicos; o 
princípio que serve para um apli-
ca-se para todos os outros.

https://fatrinossasenhora.edu.br/
https://keppepacheco.edu.br/midias
mailto:contato@trilogiaanalitica.org
http://trilogiaanalitica.org
https://keppemotor.com


PÓS-GRADUAÇÃO
• Gestão de Conflitos
• Nova Física e Tecnologia 

Keppe Motor
• Psicossomática Integral
• Terapia em Sala de Aula
• O Divino nas Artes

Em Inglês
• Keppe’s Sociotherapy
• English Communication 

Management

EXTENSÃO
Nova Física
• A Física de Keppe – o Universo 

Transcendente
• Introdução à Nova Física

Psicanálise e Psicossomática
• De Olho na Saúde: o ABC da 

Psicossomática Trilógica
• ABC da Trilogia Analítica
• Oficinas Terapêuticas

Educação
• Aprenda a Conscientizar Crianças 

Através de Histórias Infantis

Espiritualidade e Teologia
• Espiritopatologia no Cotidiano

Centro de Línguas
• Legal English – Inglês Jurídico

Artes e Comunicação
• Momentos Áureos da 
   História da Arte

SÃO PAULO :  11 3032 4105 •        11 93752 7604 CAMBUQUIRA :  35 3251 3800 •        35 98872 3470

GESTÃO DE CONFLITOS

Curso Terapêutico · Matrículas Abertas o Ano Todo· Duração: 18 meses

Psico-Sócio-Patologia - Lato Sensu ou Extensão

Nunca foi tão 
importante aprender a 
gerir conflitos!
O autoconhecimento é 
o melhor instrumento.
Baseado na 
Psicanálise Integral de 
Norberto Keppe.

Pós-Graduação

PROFESSORES PSICO-SÓCIO-TERAPEUTAS! ONLINE AO VIVO

Jornal das Faculdades Trilógicas KEPPE & PACHECO

11 93752 7604

Melhore seus relacionamentos!

• fatrinossasenhora.edu.br 
• contato@fatrinossasenhora.edu.br

Estude fazendo terapia!
CURSOS ONLINE

contato@fatrinossasenhora.edu.br 
11 3032 4105 - fatrinossasenhora.edu.br 

*Psicanalista e escritora, com 12 livros publi-
cados. Vice-presidente  da SITA,  presidente 
e fundadora da Associação Keppe & Pa-
checo e da STOP a Destruição do Mundo, 
Diretora das Faculdades Trilógicas Keppe & 
Pacheco.

Cláudia B. S. Pacheco* 

Em seu livro a Nova Física, dr. 
Norberto Keppe afirma que a ener-
gia constitui o núcleo, o centro de 
toda a realidade, e qualquer estudo 
que se faça tem de sair do conheci-
mento desse fato. 

Escreve ele: “Estou falando que 
qualquer pesquisa tem de partir 
desta constatação para chegar a 
um bom resultado. Se o elemento 
fundamental é o energético, ele 
constitui a substância que for-
nece a estrutura física a todos os 
elementos que existem, materiais 
ou espirituais; um exemplo (meio 
torto) é quando o escultor faz uma 
determinada figura com o bloco 
de mármore – só que na nature-
za a própria matéria já pré-existe 
em consequência dessa energia 
formativa. De outro lado, se acon-
tecem mudanças substanciais, 

nós somos obrigados a considerar 
que é o fator energético que forne-
ce sua conformação”.

Como uma pesquisadora em 
Medicina psicossomática traba-
lhando para ajudar as pessoas a se 
curar através da conscientização 
dos seus problemas, se torna apa-
rente que a energia transcendental 
nos vem primeiramente através da 
nossa vida psicológica. Vejo pes-
soas aqui na nossa clínica sendo 
curadas somente através da cons-
ciência – algumas vezes em apenas 
uma ou duas sessões. Frequente-
mente a pessoa obtém uma visão 
que a modifica por dentro e isso é 
fantástico. Temos indivíduos que 
chegam à nossa clínica com enxa-
quecas terríveis e depois de duas 
sessões eles se curam. Algumas 
vezes, úlceras podem também ser 
curadas em uma ou duas sessões.

Keppe trabalhou muito com 
cura através da conscientização 
durante muitos anos no Hospital 
das Clínicas aqui em São Paulo 
– com um grande sucesso. Deve-
mos sempre nos lembrar de que 
a mais poderosa energia de todas 
é a energia essencial, escalar, que 
está presente em todos nós dentro 
do que chamamos de alma, e a que 
Keppe se refere como vida psico-

A Verdadeira Fonte 
de Energia

NOVA FÍSICA

lógica. (Por falar nisso, é também 
muito importante notar que essa 
energia essencial, escalar, é a que 
mais rejeitamos.)

Vamos discutir mais dois exem-
plos: podemos ver pessoas muito 
obesas que comem muito, mas 
têm muito pouca energia e saúde, 
e outras que comem muito pou-
co e ainda são energéticas e sau-
dáveis. Devemos, então, concluir 
que a quantidade de energia que 
uma pessoa tem não é dependente 
da quantidade de comida que ela 
consome. Existem pessoas que po-
dem jejuar por mais de um mês e 
que se sentem melhor que o nor-
mal, e outras que começam a se 
sentir fracas quando perdem uma 
refeição. Podemos concluir atra-
vés desses exemplos que nossos 

níveis de energia têm muito mais 
a ver com nossas vidas psicológi-
cas do que com a quantidade de 
alimentos que comemos. 

Através da Nova Física podemos 
explicar, cientificamente, como 
os milagres ocorrem quando não 
negamos a ação de Deus. Com a 
finalidade de sermos verdadeira-
mente científicos, devemos com-
binar Ciência com Teologia, para 
podermos ver que elas, de fato, 
são idênticas.

EM BREVE!
Lançamento do 
mais novo livro de 
Norberto Keppe

Artigo extraído do livro Nova Física e 
Psicanálise

“Meu Trabalho 
Trilógico visa 
a Restauração 
do Paraíso, pelo 
Retorno ao Bem, 
à Beleza e à 
Verdade.” 

N. Keppe

VIKTOR FRANKLFREUD

JESUS CRISTO SÓCRATES PLATÃO NIKOLA TESLA

NORBERTO KEPPE CLÁUDIA B. S. PACHECO

https://fatrinossasenhora.edu.br/
https://fatrinossasenhora.edu.br/
https://fatrinossasenhora.edu.br/pos-graduacao-ead/
https://fatrinossasenhora.edu.br/extensao/?area-do-saber=nova-fisica-e-tecnologia-keppe-motor
mailto:contato@fatrinossasenhora.edu.br
mailto:contato@fatrinossasenhora.edu.br


Aprenda Línguas 
Fazendo Terapia!

Estude idiomas em cursos que o ajudam a melhorar 
sua saúde, produtividade, economia, estudos e  
relacionamentos, através do Método Terapêutico 
Trilógico de Norberto Keppe. “Tive um crescimento na forma de pensar e de falar em 

inglês além do  esperado.” M. L. Engenheiro
“O Método é muito diferente, é gostoso de aprender, falando de artes, filosofia e sobre 

nossos sentimentos. Você aprende a viver!” (J. F. Publicitária)
“O que gostei é que o Método une tudo:  filosofia, espiritualidade, artes e ciência, até 

a Nova Física e Keppe Motor, explicando como captamos ou recusamos a Energia 
Escalar, essencial para nossa vida” (J. N.)

Ao  estudar presencialmente ou 
online ao vivo na Millennium Lín-
guas – o Centro de Idiomas das Fa-
culdades Trilógicas Keppe & Pache-
co -  o estudante inicia um caminho 
extremamente positivo para sua 
saúde, bem-estar, vida profissio-
nal e realização. O motivo é o Mé-
todo Psicolinguístico Terapêutico 
Trilógico usado na escola, criado 
pelo psicanalista austro-brasileiro 
Norberto Keppe, que permite um 
aprendizado rápido do idioma e 
uma sensível redução do estresse. 
Graças a esse método, aplicado por 
professores terapeutas psicossociais 
de várias nacionalidades, o aluno  
adquire autoconhecimento, que o 
ajuda em todos os setores da vida.

É o criador do Método, Norberto 
Keppe, quem explica como ele atua:

“A finalidade de nosso método 
não é apenas o ensino, mas propi-
ciar uma terapia”, disse ele.  “Sua  
finalidade  é para a pessoa apren-
der não só mais rápido e melhor, 
mas também adquirir mais equi-
líbrio, porque mostra um estudo 
sintético de todos os universais 
certos”, explicou. 

“É um método para evitar mui-
tas doenças que a pessoa tem por 

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

Melhoraram na
confiança ao falar78%

Melhoraram na 
Fluência82%

Melhoraram 
Profissionalmente71%

Melhoraram 
na Saúde86%

Jornal das Faculdades Trilógicas KEPPE & PACHECO

entrar nessa tensão muito gran-
de com conhecimentos parciais 
e até errados, ou melhor, em sua 
maior parte errados”, esclareceu. 
“Quando a pessoa vai estudar na 
Millennium,  já o intuito da escola, 
sua estrutura, leva o aluno a uma 
visão universal, que é a mais ade-
quada, e aí ele melhora, mesmo 
que não tenha intenção de fazer 
terapia. Por isso a gente chama de 
escola terapêutica.”

De acordo com a psicanalis-
ta Cláudia Bernhardt S. Pacheco, 
fundadora da FATRI, o método te-
rapêutico, baseado na ciência ke-
ppeana da Psico-Sócio-Patologia, 
tem sido aplicado em todos os cur-

Richard Jones, Canadá, professor da 
Millennium Línguas

sos da faculdade, de graduação e 
pós-graduação – e é utilizado com 
muito êxito em escolas infantis até 
o ensino médio. A razão para esses 
bons resultados é simples, diz ela: 
“quando a pessoa se acalma e fica 
mais tolerante para lidar com seus 
problemas e dificuldades, seu cor-
po relaxa e ela melhora o sistema 
imune, livrando-se de muitas doen-
ças causadas pelo nervosismo (es-
tresse). Os conceitos da medicina 
psicossomática de Norberto Keppe 
são muito usados para os estudan-
tes perceberem isso, conseguindo 
um desenvolvimento impossível de 
alcançar com métodos tradicionais 
de ensino, voltados exclusivamente 
para o intelecto”.

Pós-graduação em inglês!
• Keppe’s Sociotherapy
• English Communication Management

A área de Artes e Comunicação da 
FATRI-EAD oferece uma variedade 
de cursos que nos levam a entrar 
em contato com os princípios ar-
tísticos universais. 

O conhecimento aprofundado 
das Artes é obtido com a aplica-
ção do ensino psicoterapêutico 
trilógico – que une espiritualida-
de, filosofia e ciência.

Nossos Professores são doutores, 
mestres e especialistas, com ex-
periência internacional em Artes.

Piano, Canto, Balé, Pintura 
em Aquarela e mais!

 
SP:  11 3032 4105 •        11 93752 7604

MG :  35 3251 3800 •        35 98872 3470

Artes

https://millenniumlinguas.com.br
https://keppepacheco.edu.br/area_do_saber/centro-de-linguas/#posgrad



