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Ainda, Habitamos o Paraíso Terrestre

*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.

Norberto Keppe*  
Texto do livro PARUSIA - RESTAURAÇÃO DO PARAÍSO

Como o mal é a privação que fazemos 
ao bem, não é difícil reconhecer que 
continuamos habitando o Paraíso Terrestre, 
ignorando-o por soberba e inveja do Criador. 
Assim sendo, podemos dizer que tudo o 
que existe no Planeta é bom, enquanto não 
o atacamos e destruímos, o que mostra a 
existência do mal vindo da vontade invertida 
do ser humano e seus demônios. Temos de 
considerar que as guerras e conflitos armados 
entre os povos têm causado transtornos, até 
mesmo na estrutura geológica, com vulcões 
sendo ativados, tremores de terra, secas ou 
chuvas torrenciais.

Quando se fala de Retorno ao Paraíso no 
qual vivíamos, não é correto, porque ainda 
estamos nele, sem aceitá-lo devidamente 
por motivo da atitude invertida, provando 
que fomos nós que o rejeitamos, como 
continuamos a fazê-lo até agora - de maneira 
que o Paraíso, no seu sentido ambiental, 
natural, continua existindo, e nós, por 
causa dos vícios, continuamos recusando-o. 
Portanto, posso afirmar que os desastres 
se tratam da manifestação de sentimentos 
negativos, patológicos, de negação ao bem.

Se estamos dentro do Paraíso Divino 
(Éden), por que não o vivemos? Somente 
por um motivo: porque o substituímos por 
vícios, que o contrariam - posso dizer que 
somos nós que nos afastamos dele, e não 
porque fomos expulsos. O Gênesis, na Bíblia, 
fala claramente que Deus avisou que não 

deveríamos nos opor ao Bem e à Felicidade, 
em que fomos agraciados por Ele, e é 
exatamente, o que sempre estamos fazendo.

Não podemos nos esquecer que fomos 
criados para viver eternamente, e pela 
maneira que escolhemos o que parece mais 
evidente, é o fato de estar continuando na 
mesma atitude de Adão e Eva, misturando 
o Bem com o Mal, o Certo com o Errado, 
como se fosse o Ideal - essa atitude se tornou 
a mãe de todos os males subsequentes, 
denominados de pecados, baseados no que 
existe, e em sua privação. Logo de início, essa 
atitude ocasionou um forte rebaixamento 
mental, tirando o ser humano do verdadeiro 
conhecimento. Por esse motivo, quem está 
mais do lado do Ser Divino, abomina a 
interferência dos seres malignos rebaixados, 
mas os que estão com estes últimos, nem 
têm mais capacidade de reconhecer o mal 
que sofremos por eles. 

90% de todo o trabalho que o ser humano 
faz é para consertar os estragos que os 
espíritos malignos praticaram - a Medicina 
foi organizada para tratar das doenças que 
os diabos nos causaram; o Direito, para 
endireitar as suas atitudes invertidas; a 
Física, para poder usar da energia, que os 
diabos nos subtraíram; a Agricultura, os 
alimentos que passamos a necessitar, senão 
morreríamos de fome; a Indústria, para 
realizar a maior parte de nossas atividades; 
enfim, temos agora de providenciar o que 
antes tínhamos em abundância.

Não é possível ao indivíduo que está na 
patologia perceber o que é sanidade, assim 
como o cego distinguir objetos, o surdo 
os sons, qualquer realidade, quem está no 
delírio - a Humanidade deve conscientizar 
seu estado doentio, para retornar à sanidade. 
Veja o leitor que deixamos o Bem, em 
que vivíamos perfeitamente, para cair na 
inversão demoníaca - por esse motivo, é 
absolutamente necessário perceber esse 
terrível engano, para reviver o Paraíso em 
que vivemos aqui e agora.

24 a 28 de junho de 2022 / Transmissão gratuita online / forum.stop.org.br

FÓRUM
desde 2004

Exposições de Artes e Apresentações 
de Música e Dança
Sábado, 18 de junho de 2022
das 17h às 21h

 Grande Hotel Trilogia, Cambuquira-MG / fatri.edu.br
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KEPPE MOTOR: Tecnologia Inovadora Beneficia o 
Ser Humano, o Meio Ambiente e a Sociedade

Heloísa Coelho, dentista e professora 
de Psicossomática da FATRI  

Conserve os Seus Dentes Naturais
A Extração dos Dentes do Siso é Realmente Necessária?

O 3º molar (dente do siso) é o último 
dente a erupcionar (entre os 17 e 21 
anos) e, ao nascer, pode ficar retido 
no osso (incluso) ou aparecer em po-
sição imprópria, por falta de espaço.

Isso ocorre porque os maxilares dei-

xam de crescer o suficiente por cau-
sa da contração no corpo causada 
por problemas psíquicos (censura à 
consciência da realidade, principal-
mente de nosso interior).

Na Odontologia Moderna, existe a 
orientação de extrair os dentes do 
siso. Porém, além de a pessoa perder 
esses dentes naturais (divinos) as ci-

rurgias dos dentes do siso  são as que 
dão mais complicações, como fratura 
mandibular, lesões  da articulação 
temporomandibular (ATM) etc.

“No processo de criação, cada ele-
mento tem o seu lugar certo, a sua 
lógica e razão de ser. Não existe coisa 
alguma supérflua ou desnecessária. 
Quando usamos a existência correta-
mente, estamos dentro de toda essa 
coerência – quando a negamos, de-
turpamos ou omitimos, caímos no 

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

Tel: (11) 3814-0130 

        9 1180 2488

Conserve Seus Dentes Naturais

Desenvolvidos com base na Nova 
Física da Metafísica Desinvertida, 
de Norberto Keppe, são inúme-
ras as vantagens dos ventiladores  
Keppe Motor sobre os modelos tra-
dicionais:

1) Consomem até 80% menos 
energia elétrica do que os produtos 
convencionais;

2) São saudáveis (muitos estudos 
científicos demonstram os bene-
fícios da energia magnética para a 
saúde);

3) Têm um MOTOR FRIO, o que, 
além de produzir uma brisa muito 

Ventilador 
de Pedestal 
ou Parede 
Oscilante 
60cm

Ventilador 
de Mesa Oscilante 
Art Déco 30cm

Ventilador 
de mesa 
Art Déco

Ventilador 
de Parede Oscilante 
Art Déco 30cm

Motor magnético ressonante,  supereconômico e ecológico, já recebeu 
8 prêmios internacionais e patentes em cinco países,  exportando 
alta tecnologia em ventilação, do Brasil para o mundo.

Jornal das Faculdades Trilógicas KEPPE & PACHECO

FÓRUM

Assista à entrevista com a dra. Cláudia Pacheco sobre o 
Fórum STOP em: forum.stop.org.br

desespero, por querer que a realidade 
seja diversa do que é.”1
1 - KEPPE, Norberto R., A Libertação. 3ª edi-
ção - São Paulo: Proton Editora, 1998

fresca, dá vida longa ao equipamento;
4) São ecológicos, porque funcio-

nam em harmonia com a natureza, 
através do magnetismo ressonante;

5) Acalmam pessoas e animais e 
favorecem o crescimento das plan-
tas, conforme relatos de consumi-
dores do Brasil e do Exterior.

Além disso, são ventiladores uni-
versais, que podem ser ligados em 
110/220 V, 50/60 Hz, sem alterar 
sua performance.

Na sede da Faculdade Trilógi-
ca Keppe & Pacheco (FATRI), em 

Cambuquira-MG, realizam-se cur-
sos de graduação e pós-graduação 
sobre as aplicações da Tecnologia 
Keppe Motor. É de lá que desponta, 
do Brasil para o mundo, essa cam-
peã mundial de tecnologia. 

Este ano, a STOP realizará um fórum internacional com o tema STOP A 
CORRUPÇÃO, AS CALAMIDADES E AS GUERRAS, com transmissão 
gratuita online, de 24 a 28 de junho, com muitas entrevistas e vídeos 
na internet, no nosso canal (forum.stop.org.br). Trata-se de um apelo 
URGENTE, pois, acompanhando as notícias mais recentes, constatamos 
que nosso planeta está por um fio.

Este trabalho é direcionado a todos os indivíduos bem intencionados, 
éticos e de boa vontade, que se dedicam a promover um mundo melhor, 
visando à restauração do planeta, com a aplicação das descobertas da 
Trilogia Analítica, que faz a união da Teologia, Filosofia e Experimenta-

Cláudia B. S. Pacheco 

Caros leitores:

Estou aqui para convidá-los a participarem do 
nosso projeto STOP a Destruição do Mundo, 
que este ano completa 30 anos, e, desde sua 
fundação por mim em 1992 em Paris, vem rea-
lizando fóruns e festivais de conscientização em 
diversas capitais do mundo. 

Os interessados em estudar a Nova Física e a Tecnologia Keppe Motor, em 
cursos de graduação e pós-graduação, podem contatar: Vera Souza 
(11) 3032 2675,       (11) 98207 3193, contato@keppemotor.com

Quem quiser adquirir o seu ventilador Keppe Motor, pode fazê-lo através da 
loja virtual www.keppemotorshop.com.

ção (Ciência), então é uma ciência trina para quem está disposto a conhe-
cer isso, estudar nossas descobertas, participar das nossas aulas, assistir 
aos nossos vídeos.  

Também em Cambuquira-MG, em nossa Faculdade e no Grande Hotel 
Trilogia, de 17 a 18 de junho, os alunos vão estar unidos com os profes-
sores, seus familiares e amigos, discutindo sobre esse assunto, no 10º 
Festival Internacional de Artes de Cambuquira, em um ambiente mara-
vilhoso, para quem quiser.

Então, vocês são convidados! É 100% gratuito e esperamos vocês, porque 
é urgente! Não estamos brincando! Vocês estão acompanhando as notí-
cias. Nós estamos por um fio, mas o Espírito de Deus está conosco e eu 
tenho fé que alguma coisa vai acontecer, que nós podemos colaborar com 
o Ser Divino para desinverter o mundo. 

                                                         Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco

a corrupção
as calamidades
e as guerras

https://forum.stop.org.br
https://keppemotorshop.com
https://keppemotorshop.com
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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: Faculdades Trilógicas

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

editoraproton.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.

Jornal das FACULDADES TRILÓGICASJornal das FACULDADES TRILÓGICAS

ALUNOS NO BRASIL E EXTERIOR
ENCANTADOS COM GRADUAÇÕES

GRATUITAS DA FATRI

Em novembro de 2021, as Facul-
dades Trilógicas puseram em práti-
ca uma proposta do cientista Nor-
berto Keppe de oferecer educação 
superior inteiramente gratuita a 
quem deseja estudar, independen-
te de sua condição econômica. 

Apesar de ser uma faculdade 
particular, a FATRI dispensou to-
talmente os alunos de pagamento  
em quatro cursos de Graduação, 
autorizados pelo MEC: Pedagogia 
e Teologia (EAD), Artes Visuais e 
Gestão Ambiental (presenciais, em 
Cambuquira-MG).

Em fevereiro de 2022, tiveram 
início as aulas desses cursos, com 
885 alunos beneficiados por esta 
iniciativa. Nos cursos EAD, além de 
estudantes de todo o Brasil, matri-
cularam-se brasileiros residentes 
em países, como França, Suécia, 
Alemanha, Holanda, Portugal, e 
latino-americanos, principalmente 
da Colômbia. Os cursos gratuitos 
presenciais, em Cambuquira-MG, 
atendem estudantes de diversas ci-
dades do Sul de Minas, onde tam-
bém despertam  manifestações de 
apoio, aplauso, entusiasmo, grati-
dão e solidariedade, tanto dos alu-

nos quanto de muitos munícipes.

Os relatos dos alunos indicam 
que a  iniciativa injetou novo âni-
mo em pessoas que sempre quise-
ram estudar e não conseguiram por 
fatores econômicos.

As Faculdades Trilógicas man-
têm esses cursos à própria custa, 
sem qualquer auxílio governamen-
tal, mas através do trabalho volun-
tário de seus professores – e vêm 
ganhando cada vez mais apoio de 
muitas pessoas que simpatizam 
com a causa.

Confira depoimentos de 
nossos alunos:

“Agradeço a Deus pela iluminação 
dada ao Dr. Keppe na junção da 
teologia, filosofia e ciência, e a 
bondade de repartir esses conhe-
cimentos, nos proporcionando 
estudar numa faculdade com es-
ses ensinos abrangentes que só a 
visão trilógica pode nos conceder. 
Estou gostando muito de estudar 
nessa faculdade” (V. P. Curso de 
Teologia)

“Estava distante das Artes e, ago-
ra, é como se tivesse aberto um 
portal, que me transportou para 
uma nova dimensão” (M.M. Artes).

As Faculdades Trilógicas ofere-
cem cursos inovadores e trans-
disciplinares, que aplicam a 
ciência Trilogia Analítica, dos 
psicanalistas e escritores Nor-
berto Keppe e Cláudia B. S. 
Pacheco, nas diversas áreas do 
saber, proporcionando um alto 
grau de conscientização, devido 
ao estudo trino unificado de ci-
ência, filosofia e teologia.
• 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
• Pós-graduação em Inglês: 

Conflict Management

Faça Sua  
Pós-Graduação  
nas Faculdades 

Trilógicas!

11 93075-7733
11 3032-4105 
fatri.edu.br 

“Quanta coisa boa estamos aprendendo para colocarmos em 
prática na sala de aula. Sempre acreditei que haveria uma luz no 

fim do túnel, e creio firmemente que já está acontecendo”. 
                                               G. L. , aluna da graduação EAD em PEDAGOGIA.

contato@fatrinossasenhora.edu.br

• Psicanálise, Psicossomática e 
Espiritualidade

• Professores mestres e especialistas 
em psicossociopatologia

• Duração: 18 meses

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU OU EXTENSÃO

Gestão de Conflitos

Viktor FranklFreud Norberto KeppeCláudia B. S. Pacheco

PlatãoSócrates TeslaJesus Cristo

Matrículas abertas!                                                        11 93075 7733 /        11 93752 7604   

EAD

Terapia Psicossocial de 
Norberto Keppe

fatri.edu.br 

https://fatrinossasenhora.edu.br/pos-graduacao-ead/
https://fatrinossasenhora.edu.br/pos-graduacao-ead/
https://editoraproton.com.br/
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ESTEJA ONDE ESTIVER, NO BRASIL OU EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO

EspanholFrancês ItalianoAlemãoSueco FinlandêsInglês Português

@millenniumlinguas

8 IDIOMAS
PROFESSORES INTERNACIONAIS
AULAS PRESENCIAIS OU AO VIVO ONLINE

FABRIZIO BILIOTTI
Professor Italiano

Método Terapêutico de 
NORBERTO KEPPENORBERTO KEPPE

#

millenniumlinguas.com.br

Aprenda LÍNGUAS pelo 

Ensino-terapia

Pós-Graduação em Inglês
Conflict Management

REBOUÇAS 
Avenida 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

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.

Ao  estudar presencialmente ou online ao vivo 
na Millennium Línguas – o Centro de Idiomas 
das Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco -  o 
estudante inicia um caminho extremamente po-
sitivo para sua saúde, bem-estar, vida profissio-
nal e realização. O motivo é o Método Psicolin-
guístico Terapêutico Trilógico usado na escola, 
criado pelo psicanalista austro-brasileiro Nor-
berto Keppe, que permite um aprendizado rápi-
do do idioma e uma sensível redução do estresse. 
Graças a esse método, aplicado por professores 
terapeutas psicossociais de várias nacionalida-
des, 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 propiciar uma terapia”, disse 
ele.  “Sua  finalidade é para a pessoa apren-
der não só mais rápido e melhor, mas tam-
bém adquirir mais equilíbrio, porque mostra 
um estudo sintético de todos os universais 
certos”, explicou. 

“É um método para evitar muitas doenças 
que a pessoa tem por entrar nessa tensão mui-
to grande com conhecimentos parciais e até 
errados, ou melhor, em sua maior parte erra-
dos”, esclareceu. “Quando a pessoa vai estudar 
na Millennium,  já o intuito da escola, sua es-
trutura, leva o aluno a uma visão universal, 
que é a mais adequada, e aí ele melhora, mes-
mo que não tenha intenção de fazer terapia. 
Por isso a gente chama de escola terapêutica.”

De acordo com Cláudia Bernhardt S. Pacheco, 
psicanalista e fundadora da FATRI, o método 
terapêutico, baseado na ciência keppeana da 
Psico-Sócio-Patologia, tem sido aplicado em to-
dos os cursos 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: “quan-
do a pessoa se acalma e fica mais tolerante 
para lidar com seus problemas e dificuldades, 
seu corpo relaxa e ela melhora o sistema imune, 
livrando-se de muitas doenças causadas pelo 
nervosismo (estresse). Os conceitos da medici-

Richard Jones, Canadá, 
professor da Millennium Línguas

Benefícios Obtidos Pelos Alunos que 
Experimentaram o Método Terapêutico 

Trilógico de Norberto Keppe

Melhoraram na
confiança ao falar78%

Melhoraram na 
Fluência82%

Melhoraram 
Profissionalmente71%

Melhoraram 
na Saúde86%

Depoimentos de nossos 
alunos: 
“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.

Pós-Graduações em Inglês*
Conflict Management (Gestão de Conflitos)
English Communication Management 
(Gestão de Comunicação em Inglês)
Dois cursos de pós-graduação na língua inglesa 
oferecidos pelo Centro de Línguas da FATRI. 
*Certificados com validade nacional conforme Resolução 01/2007 do CNE.

na psicossomática de Norberto Keppe são mui-
to usados para os estudantes perceberem isso, 
conseguindo um desenvolvimento impossível 
de alcançar com métodos tradicionais de ensi-
no, voltados exclusivamente para o intelecto”.

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

https://millenniumlinguas.com.br
https://millenniumlinguas.com.br
https://fatrinossasenhora.edu.br/area_do_saber/centro-de-linguas-ead/
https://millenniumlinguas.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985310291
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997594657
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997594657
https://example.cohttps://api.whatsapp.com/send?phone=5511984299890



