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Norberto Keppe*  
Entre os vários nomes sobre a função 

da Trilogia Analítica, como Retorno e 
Recuperação, o que acreditei ser mais 
adequado é o de Restauração, devido a fornecer 
a ideia de Retornar à Perfeição, que havia no 
começo da Criação, e foi roubada pelos vícios, 
que a Humanidade adquiriu. De qualquer 
modo, existem vários nomes que ajudam essa 
intenção, como o de Retorno ao início de nosso 
Planeta, quando seus habitantes eram recém-
criados, vivendo de acordo com o Criador — não 
devemos ignorar que havia Gigantesco Planeta 
em nosso Sistema Solar, que foi explodido, 
sobrando um Círculo de Rochas entre Marte 
e Júpiter, e o Principal Centro se transformou 
na Terra, contendo agora os que sobraram 
em Cavernas e aqueles que vieram de outras 
regiões do espaço.

Meu Trabalho Trilógico tem a finalidade 
de recuperar para a Ciência, tanto a Filosofia 
como a Teologia, eliminadas pelos cientistas, já 
no início de sua formação — pois considero o 
maior erro cometido nesse setor. A verdadeira 
função da Ciência está na Experimentação jus-
tamente da Filosofia de Vida (Weltanschauung, 
como fala a língua alemã) e principalmente a 
Teologia, Base da Civilização, e não como os 
cientistas a tem colocado, como um processo 
de superstição. Aliás, é por esse motivo que a 

Ciência tem falhado, sendo até perigosa para a 
Humanidade. Praticamente, desejo esclarecer 
que a Ciência é Filha da Filosofia e Neta da Te-
ologia, sem as quais não consegue sobreviver 
perfeitamente — ela é a prática do que há, em 
qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de 
trabalhar com o que já existe. Por esta razão, 

mesmo que mude de nome, nada há de novo 
na sociedade; por exemplo: Id, Ego e Supere-
go significam: Ego, a Consciência, e Superego, 
uma conduta exagerada de Moralidade, que se 
torna doentia.

Meu Trabalho Trilógico visa a Restauração 
do Paraíso, pelo Retorno ao Bem, à Beleza e à 
Verdade, estragados com nossa atitude, que ti-
vemos com os demônios, para chegar à decan-
tada Parusia, esperada por Videntes, Espiritu-
alistas, e até Cientistas sem preconceitos. De 
qualquer modo, continuamos com uma Base 
Sã, que espera essa Recuperação Definitiva 
para chegar ao Final Grandioso de nosso Pla-
neta Terra, com a Consciência dos Erros.

A Função Primordial da Trilogia Analítica é a 
de Exorcizar a Humanidade, que tomou direção 
invertida a partir da Idade Moderna, seja no 
Setor da Teologia, Filosofia e, principalmente, 
das Ciências, em todos os campos: Direito, 
Político, Social, na Medicina, e em seus 
Derivados — estou desejando conscientizar que 
caímos aprisionados em malhas demoníacas, 
sofrendo penas, das quais não somos culpados. 
Estamos pagando Pecados, que não somos 
nós que fizemos — estamos pagando a Culpa 
dos outros. Se pudéssemos escolher agora, a 
maioria esmagadora iria preferir Deus.

Lançamento Novo Livro de Norberto Keppe

Trilogia Analítica e 
a Restauração do Paraíso

keppepacheco.edu.br             fatrinossasenhora.edu.br

100 mil exemplares - Distribuição Gratuita

Cambuquira – MG | Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59
35 3251-3800 | 35 98872-3470

São Paulo-SP | Av. Rebouças, 3115
11 3032-4105 | 11 93752-7604
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*Norberto Keppe: Psicanalista, filósofo, cientista social, 
pedagogo e físico independente, autor de 44 livros, fun-
dador e presidente da  SITA - Sociedade Internacional 
de Trilogia Analítica, que unificou a ciência à filosofia e 
teologia.

TECNOLOGIA DA NOVA FÍSICA

Ventilador de Mesa Art Déco Oscilante

KEPPEMOTOR
Veja na página 2 as vantagens de adquirir um 
Keppe Motor, a energia que preserva o meio 
ambiente e ajuda a preservar a sua saúde.
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Nova Física 
e Saúde

PSICOSSOMÁTICA

A Brisa Magnética Que Traz Vida 
Para o Ambiente 

Ao adquirir um ventilador Keppe Motor você 
leva para casa um equipamento energizador de 
ambiente, que emana ondas magnéticas, vitais 
para as plantas, animais e principalmente seres 
humanos. 

Isso graças à sua ino-
vadora tecnologia do 
magnetismo ressonante, 
patenteada e premiada 
internacionalmente, por 
seus altos índices de efi-
ciência.

                  BENEFÍCIOS:

Economia de energia: consome até 80% menos 
energia elétrica, do que os produtos similares;

Brisa mais fresca: o ventilador produz uma bri-
sa muito mais refrescante que os convencionais 
porque o Keppe Motor não esquenta;

Saudável: muitas publicações especializadas 
evidenciam os benefícios da energia magnética 
para a saúde;

Ecológico:  funciona em harmonia com a nature-
za através do magnetismo ressonante;  

Durável: o ventilador Keppe Motor tem seu 
motor frio, o que dá vida mais longa ao equi-
pamento;

Ventilador universal: pode ser ligado em 
110/220V, 50/60Hz, sem alterar sua perfor-
mance;

Acalma pessoas e animais:  inúmeros clientes 
têm relatado se sentirem mais calmos na presen-
ça de um ventilador Keppe Motor ligado, bem 
como seus animais de estimação. A energia mag-
nética, emanada pelo motor, acalma e revitaliza 
pessoas e animais, e favorece o crescimento das 
plantas.

Esteja na vanguarda tecnológica da ecologia!

Adquira já seu Ventilador Keppe Motor 
e confira por si mesmo 
todos esses benefícios!

Este livro, Nova Física e Psica-
nálise, nasceu da necessidade de 
explicar com palavras mais sim-
ples o conteúdo do livro de Nor-
berto Keppe, A Nova Física da Me-
tafísica Desinvertida. Nessa obra 
profunda, Keppe analisa os erros 
na ciência que nos levaram a ser 
tão destrutivos e fora de ressonân-
cia com a natureza, e nos oferece 
soluções concretas para consertar 
nossa visão científica invertida.

Nossa intenção é ajudar as pes-
soas a aplicarem as importantes 
descobertas científicas de Keppe, 
que unificou os campos da Física, 
Psicogenética e Psicologia.

Nossos sentimentos, pensamen-
tos e ações individuais influen-
ciam diretamente a natureza e, 
inclusive, têm impacto sobre nos-
so próprio DNA. Com essa com-
preensão, nossa visão das doenças 
físicas e psicológicas e nossa estru-
tura psicofísica devem mudar 180 
graus. 

Devemos alterar nossos méto-
dos de tratamento desses proble-
mas e olhar inicialmente para a 
causa primeira ou superior (que se 
relaciona com a energia essencial 
transcendental) antes de passar a 
considerar os elementos depen-
dentes (mundo material e físico).

Keppe tem resgatado as ciên-
cias naturais do beco sem saída 
em que se perderam. Suas desco-
bertas são diretamente aplicáveis 
no tratamento de doenças físicas, 
incluindo as resultantes de fato-
res genéticos, assim como outras 
como o câncer, AIDS e todas as 
enfermidades autoimunes.

A nova compreensão das leis na-
turais, que resultou da desinver-
são de Keppe da Física, levou ao 
desenvolvimento do Keppe Motor, 
uma nova fonte de energia não po-
luente, e abriu caminho para que 
cientistas e inventores, que en-
tendem e aplicam seus princípios, 
criem outros aparelhos que vão 
impulsionar a evolução da huma-
nidade, e até mesmo nos aproxi-
mar dos planetas mais desenvolvi-
dos do universo.

Este livro usa uma linguagem co-
loquial para reconectar as pessoas 
com algo incrível: a sabedoria uni-
versal que reside dentro de cada 
um de nós. Onde a visão da ciência 
moderna, física e sensorial, res-
tringe nossa compreensão de nós 
mesmos, da realidade e do Univer-
so, os escritos de Norberto Keppe 
nos despertam novamente para a 
magia da verdadeira ciência e da 
beleza, verdade e bondade que es-
tão no nosso interior.

Cláudia B. S. Pacheco* 

Artigo extraído do livro Nova Física e Psica-
nálise – A Energia da Consciência, que pode 
ser adquirido no site: livrariaproton.com.br

Vantagens do Keppe Motor - A Tecnologia da Nova Física

keppemotorshop.com - keppemotor.com

contato@keppemotor.com

11 3032-2675 •      11 98207-3193

Heloísa Coelho, dentista e professora 
de Psicossomática da FATRI  

Conserve os Seus 
Dentes Naturais

Os dentes naturais formam o 
sorriso mais belo, mesmo que 
sejam um pouco tortos, escu-
recidos, ou tenham alguma res-
tauração. Pela natureza, há di-
versidade de formas e cores de 

dentes, criados em harmonia 
com a face de cada ser humano.

Desde os anos 90, há muitas 
ofertas para se alterar os den-
tes naturais em busca de um 
sorriso “perfeito”, totalmente 
branco, artificial, como o clare-
amento dental, as facetas de ce-
râmica, os implantes dentários, 
as ortodontias para adultos etc.  
Com tais técnicas, geralmen-
te há um prejuízo na saúde e 
na estética dos dentes natu-

rais. Os clareamentos reduzem 
a microdureza do esmalte, e os 
dentes perdem sua cor original 
e sua translucidez, tornando-se 
“brancos totais” e opacos.

Tudo o Que Existe é Divino. 
A rejeição ao físico é uma opo-
sição ao que é divino – notem 
como tudo o que existe, o céu 
estrelado, o amanhecer e o en-
tardecer, as florestas e animais, 
as crianças e todas as pessoas 
realizadoras formam a enorme 

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

Tel: (11) 3814-0130 

        9 1180 2488

Conserve Seus 
Dentes Naturais

maravilha em que vivemos. (1) 
(1) KEPPE, Bíblia Trilógica, Editora Pro-
ton, 2007

Ventilador de Mesa
Art Déco Oscilante Premiações recebidas mundialmente: Reino Unido / Rússia / Estados Unidos / Hong Kong / Brasil

*Psicanalista e escritora, com 15 livros 
publicados. Vice-presidente  da SITA,  
presidente e fundadora da Associação 
Keppe & Pacheco e da STOP a Destrui-
ção do Mundo, Diretora das Faculdades 
Trilógicas Keppe & Pacheco.



PSICOSSOMÁTICA

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 108, Ano XII publicado em 1 de 
fevereiro de 2022. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

Aprenda Línguas Fazendo Terapia
Aulas Online Ao Vivo e Presenciais

O Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas é a única insti-
tuição de ensino do mundo que utiliza o Método Psicolinguístico 
Terapêutico de Norberto Keppe – em que o aluno não só apren-
de uma nova língua, mas também melhora os relacionamentos, a 
saúde, o bem-estar, e se desenvolve pessoal e profissionalmente. 

Os professores – europeus, norte-americanos e brasileiros com 
larga vivência no exterior – são todos pós-graduados na ciência 
da Psico-Sócio-Terapia Keppeana, o que os habilita a lidar com os 
bloqueios emocionais que obstruem a aprendizagem. Isso faz do 
ensino de línguas um processo dinâmico, agradável, terapêutico 
e integrado.

*Certificados com validade nacional conforme Resolução 01/2007 do CNE.

R. SÃO BENEDITO 1661 / SP       11 99759-4657

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

11 3032-4105
11 3032-3616

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

Obras de Norberto Keppe, 
Cláudia B. S. Pacheco e outros 

autores em 9 idiomas.
Material didático e tecnológico.

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

NOVO POLO DA FATRI/MILLENNIUM

“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., aluno)

“Esta escola é o único lugar que me acalma 
durante a semana.”  

(G.R., aluno)

“Aqui a gente aprende o idioma da vida!”       
(P.S., aluno)

Pós-Graduações em Inglês*

Conflict Management 
(Gestão de Conflitos)

English Communication Management 
(Gestão de Comunicação em Inglês)

Estes são dois cursos de pós-graduação 
na língua inglesa oferecidos pelo Centro 
de Línguas da FATRI. 

8 Idiomas
A Millennium oferece há 25 anos seus 

tradicionais, conhecidos e procurados cursos 
regulares de línguas, em 8 idiomas: inglês, 
espanhol, francês, italiano, alemão, sueco, 
finlandês e português (redação e português 
para estrangeiros).

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%

Matricule-se já!

Jornal das FACULDADES TRILÓGICAS

REBOUÇAS - Av. Rebouças 3887  - (11) 3814-0130 -      (11) 98531-0291 - (11) 98429-9890
ALTO DA BOA VISTA - R. São Benedito 1661 - (11) 5181-5527 -      (11) 99759-4657



Desde novembro de 2021,  as Faculdades Trilógicas 
oferecem cursos de Graduação completos 100% 
gratuitos. A finalidade é a difusão da cultura, 
ciência, tecnologia, artes e espiritualidade a 
todos os interessados. Trata-se de uma iniciativa 
extremamente relevante para este momento de 
grande crise da civilização e do meio ambiente.

GRADUAÇÕES PRESENCIAIS  (Cambuquira-MG):

Gestão Ambiental (Superior Tecnológico – 2 anos) / Artes Visuais (Bacharelado – 3 anos)

35 98872-3470

GRADUAÇÕES  EAD  
Teologia Terapêutica (Bacharelado – 3 anos) / Pedagogia Trilógica  (Licenciatura – 4 anos)
11 93075-7733

Com as Faculdades Trilógicas, Keppe levantou a necessidade 
de que a Educação Superior também seja acessível às 
pessoas, de forma gratuita. Somos especialistas na área da 
Educação, levando artes, cultura, ciência e tecnologia para todos os 
povos, com nossa equipe de professores internacionais e nacionais, 
com grande experiência no exterior e, principalmente, treinados 
no método terapêutico criado e desenvolvido pelos psicanalistas 
Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco.

FAÇA SUA  PÓS-GRADUAÇÃO  nas FACULDADES TRILÓGICAS!
As Faculdades Trilógicas oferecem cursos inovadores e 
transdisciplinares, que aplicam a ciência Trilogia Analítica, 
dos psicanalistas e escritores Norberto Keppe e Cláudia B. 
S. Pacheco, nas diversas áreas do saber, proporcionando 
um alto grau de conscientização, devido ao estudo trino 
unificado de ciência, filosofia e teologia.

Faculdades credenciadas pelo MEC:  - Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco = credenciada na modalidade PRESENCIAL 
pela Portaria MEC no 1214/2021, DOU 21/09/2017.  - Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos = credenciada 
na modalidade EAD pela Portaria MEC no 124/2021, DOU 08/03/2021.

Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos - Rebouças 3115

CURSOS LIVRES 
Nos cursos livres (Extensão Universitária) 
das Faculdades Trilógicas você se beneficia 
com o autoconhecimento aprofundado, por 
meio do método terapêutico de Norberto 
Keppe, que proporciona um aprendizado 
mais fácil, eficaz e interessante.

GESTÃO DE CONFLITOS – A TERAPIA PSICOSSOCIAL DE NORBERTO KEPPE

NOVA FÍSICA E TECNOLOGIA DE MOTORES RESSONANTES (KEPPE MOTORS)

PSICOSSOMÁTICA INTEGRAL: A MEDICINA ENERGÉTICA

O DIVINO NAS ARTES – RESTAURANDO O EQUILÍBRIO PSICOSSOCIAL

TERAPIA EM SALA DE AULA

Nova Física e Tecnologia Keppe Motor 
Psicanálise Integral
Psicossomática  
Sociopatologia 
Espiritualidade e Teologia 
Artes e Comunicação 
Educação e Pedagogia
Meio Ambiente
Centro de Línguas

Estude línguas fazendo terapia! Veja, na página 3, os cursos de 8 idiomas oferecidos 
pela Millennium, o Centro de Línguas da FATRI

 Graduações  Completas Gratuitas 100%

www.fatri.edu.br

11 93752-7604 | 11 3032-4105 / fatrinossasenhora.edu.br / contato@fatrinossasenhora.edu.br

Oferecemos cursos em 9 áreas do saber:


