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Presencial / EAD     -     Leitura Terapêutica              

Ciência - Filosofia - Teologia 2022Jornal Científico Trilógico                                                                             

Nossa Senhora de Todos os Povos 
recebe Alunos, Familiares e Amigos 
para comemorarem os 30 anos da 
STOP a Destruição do Mundo.

Venha Celebrar Conosco. Participe!
Informações, Inscrições e Reservas:         35 98872 3470 ou acesse: fatri.edu.br

Bem-Vindos!

A celebração dos 30 anos acontecerá em 2 ocasiões especiais:

24 a 28 de junho de 2022 - Transmissão gratuita online
Palestras, Mesas Redondas e Entrevistas com Convidados Especiais e 
Personalidades do Brasil e do Mundo, sobre temas que nos levam à reflexão 
e a uma tomada de consciência e atitude em relação à restauração da vida.

A Associação STOP tem a missão de conscientizar as causas das enfermidades humanas e sociais 
e propor sua terapêutica à luz da ciência que estuda a psicossociopatologia – a Trilogia Analítica.

De Braços Abertos a todos no mês de 
junho no Polo da FATRI-EAD em Cambuquira.

FÓRUMExposições 
de Artes e 
Apresentações 
de Música e 
Dança

festival.keppepacheco.edu.br

Sábado, 18 de junho de 2022, das 17h às 21h
Teatro Thalia - Grande Hotel Trilogia, Cambuquira

forum.stop.org.br



Da FATRI Cambuquira para o Mundo: 

Conheça o Keppe Motor

Expediente: Boletim FATRI 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 publicada em 27 de abril 
de 2022. Contato: stop@stop.org.br

I n s t i t u t o  d e  C i ê n c i a  e  T e c n o l o g i a  K e p p e  &  P a c h e c o  m a n t e n e d o r  d a s  F A C U L D A D E S   T R I L Ó G I C A S

Aprenda línguas fazendo terapia!
O método terapêutico ajuda você a 
lidar com as dificuldades do dia a dia

35 98872-3470 · 35 3251-3800  /  fatri.edu.br

Mais informações:       35 98872-3470  · 35 3251-3800 / www.keppemotor.com

Ventilador de parede 
oscilante de 30 cm

Ventilador de 60 cm (coluna ou 
parede - residencial e comercial)

Ventilador 
de mesa
Art Déco

Na sede da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco, encontra-se o 
Laboratório de Nova Física, de onde desponta, para o mundo, a 
eficiente e mundialmente premiada tecnologia de Motores resso-
nantes Keppe Motor.

Tanto os alunos da Graduação em Gestão Ambiental como os de 
Pós-graduação em Nova Física e Tecnologia de Motores Resso-
nantes (Keppe Motors) têm a possibilidade de se aprofundar no 
estudo e na aplicação da Tecnologia Keppe Motor, desenvolvida 
no Laboratório da FATRI.

O Keppe Motor é uma tecnologia inovadora, que utiliza a energia 
do magnetismo, patenteada no Brasil e em vários países, além de 
ter recebido, até o momento, 8 prêmios internacionais devido à sua 
alta eficiência energética.

Efeitos positivos do magnetismo nos organismos (seres humanos, 
animais e plantas).

Pesquisas científicas sobre o mag-
netismo, utilizado de um modo 
terapêutico, corroboram que os 
efeitos dos campos magnéticos 
nos seres vivos são positivos.

Os Ventiladores Keppe Motor 
contêm ímãs girantes que captam 
a energia do magnetismo para o ambiente. A simples exposição 
do organismo aos campos girantes desses ímãs possibilita re-
laxar magneticamente os vasos sanguíneos aliviando-os de 
tensões diversas, causadas pelo estresse diário, restaurando o 
equilíbrio do corpo através do princípio da ressonância.

Ventilador de mesa 
oscilante Art Déco

Efeitos Positivos Do Magnetismo

Melhore sua capacidade de comunicação, 
competência social, produtividade, traba-
lho em equipe e saúde física e mental.  

Ao  estudar na Millennium - Centro de Línguas 
das Faculdades Trilógicas, o aluno inicia um ca-
minho extremamente positivo para sua saúde, 
bem-estar, vida profissional e realização. O moti-
vo é o Método Psicolinguístico Terapêutico Tri-
lógico usado na escola, criado pelo psicanalista 
austrobrasileiro Norberto Keppe, que permite 

um aprendizado rápido do idioma e uma sensí-
vel redução do estresse. Graças a esse método, 
aplicado por professores terapeutas psicosso-
ciais de várias nacionalidades, o aluno  adquire 
autoconhecimento e descobre o mundo da cul-
tura, filosofia e espiritualidade.

8 Idiomas 

Inglês           Francês          Alemão           Italiano       Finlandês      Espanhol           Sueco         Português

Matrículas abertas! 



““

I n s t i t u t o  d e  C i ê n c i a  e  T e c n o l o g i a  K e p p e  &  P a c h e c o  m a n t e n e d o r  d a s  F A C U L D A D E S   T R I L Ó G I C A S

Ventilador de parede 
oscilante de 30 cm

Em Cambuquira-MG, os cursos gratuitos presenciais (Artes 
Visuais e Gestão Ambiental), despertam manifestações de 

apoio, aplauso, entusiasmo, gratidão e solidariedade.

“A FATRI dispõe de uma estrutura harmoniosa e excelente 
corpo docente. As aulas são dinâmicas e interativas. Uma 
oportunidade imperdível a quem quer se capacitar, ou 
complementar seus conhecimentos. Só tenho a agradecer 
por tudo o que tenho vivenciado e aprendido nessa 
instituição de ensino.” – D.F.F. – Aluna de Gestão Ambiental – 
FATRI Presencial (Cambuquira)

Mais comentários de nossos alunos sobre os cursos de 
Graduação em: fatri.edu.br

A Humanidade deve conscientizar seu estado doentio, para retornar à 
sanidade. 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.

Queremos Nosso Paraíso de Volta!

Norberto Keppe

GRADUAÇÕES 100% GRATUITAS 
DA FATRI ENCANTAM ALUNOS NO  

BRASIL E EXTERIOR

Em novembro de 2021,  as Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco e Nossa 
Senhora de Todos os Povos puseram em prática uma proposta do cientis-
ta Norberto Keppe de oferecer educação superior inteiramente gratuita a 
quem deseja estudar, independente de sua condição econômica. Assim, 
apesar de ser uma faculdade particular, a FATRI dispensou totalmente os 
alunos de pagamento em quatro cursos de Graduação, autorizados pelo 
MEC: Pedagogia e Teologia (EAD), Artes Visuais e Gestão Ambiental  
(Presenciais). 

A resposta da sociedade foi retumbante: em fevereiro de 2022, tiveram iní-
cio as aulas nos quatro cursos, com 885 alunos beneficiados por essa inicia-
tiva. Nos cursos EAD, além de estudantes de todo o Brasil, matricularam-se 
alunos brasileiros residentes em vários países, como França, Suécia, Alema-
nha, Holanda, Portugal, e latino-americanos, principalmente da Colômbia.

Já os cursos gratuitos oferecidos em Cambuquira atendem estudantes de 
diversas cidades do Sul de Minas.

A iniciativa injetou novo ânimo em muitas pessoas que sempre quiseram 
estudar e não conseguiram por causa de fatores econômicos. 

Importante ressaltar que as Faculdades Trilógicas estão mantendo esses 
cursos à própria custa, sem qualquer auxílio governamental, mas através 
do trabalho voluntário de seus professores – e vêm ganhando cada vez 
mais apoio de muitas pessoas que simpatizam com a causa.

92,9% das atividades da FATRI estão alinhadas 
às demandas da sociedade

Confira resultados detalhados da pesquisa no site: fatri.edu.br

92,9%
concordam que a didática do corpo 
docente contribui para aprendizagem e 
autonomia intelectual dos estudantes

FATRI É AVALIADA POSITIVAMENTE POR ALUNOS, 
PROFESSORES E COLABORADORES! 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FATRI divulgou 
os resultados da última autoavaliação institucional, referente 
a 2021, com a participação dos alunos e professores de Gra-
duação e Pós-graduação, e do corpo técnico-administrativo. A 
pesquisa demonstrou a qualidade do ensino, das instalações e, 
principalmente, a importância da FATRI para a formação dos 
cidadãos de Cambuquira e região:

John H
. Stephens Jr.
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Norberto Keppe é psicanalista e físico (pesquisador indepen-dente), autor de 44 livros, al-guns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desen-volveu importante parte de sua obra, no campo da Psico-sócio-patologia, da Metafísica e da Nova Física. Foi considera-do pelo CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Cientí� ca) da Fran-ça como “sem dúvida, o mais original autor heterodoxo en-tre os contemporâneos”.
Em 1970, Keppe fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analí-tica (Psicanálise Integral). Essa escola cientí� ca imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principal-mente à Psicanálise, Medicina Psicossomática e áreas a� ns.

(continua)

John H
. Stephens Jr.

(RESTAURAÇÃO DO PARAÍSO)



Investindo na Saúde Integral
Cláudia B. S. Pacheco*
Extrato do livro: De Olho na Saúde - o ABC da Psicossomática Trilógica

A Medicina Psicossomática Trilógica trabalha com o interior psíquico do 
ser humano, estimulando sua “farmácia interna” e reforçando o sistema 
psicoimunológico.  

Não é possível separar nossos valores e filosofia de vida de nossa saúde 
emocional e orgânica, e muito menos tratarmos de nosso corpo, mente, 
vida social, econômica e intelectual separadamente. 

No ser humano, seu sentimento, pensamento e ações são inseparáveis e in-
teragem o tempo todo. A Trilogia Analítica é a ciência que unifica a análise 
dessas três dimensões no ser humano e na sociedade. Também chamada 
Psicanálise Integral, visa integrar, unificar as disciplinas, e ver cada pessoa, 
a sociedade e a natureza como um todo, em constante interação. 

A grande importância da conscientização de nossas emoções não é no sen-
tido de exteriorizá-las à vontade, para obter alívio, como se expressando a 
raiva ela acabasse por se esgotar.

Pesquisas verificam que a expressão incontida dessas emoções negativas 
podem levar a uma piora no estado geral de saúde, causando o aumento do 
estresse e sintomas cardiovasculares indesejáveis.

Toda ideia, toda emoção é um impulso eletromagnético que “navega” pe-
los nossos neurônios. Se esses impulsos forem muito fortes ou contínuos, 
produzirão substâncias neuroquímicas em excesso, que induzirão ao dese-
quilíbrio neuro-hormonal, podendo-se, a partir daí, criar qualquer tipo de 
doença.

O primeiro elemento desencadeador do processo do estresse encontra-se 
na nossa vida psíquica, que é algo imaterial, onde, inclusive, os remédios 

não têm acesso. Você também pode denomi-
ná-lo de espiritual ou metafísico, pois envolve 
questões como valores, filosofia de vida, sen-
timentos de amor, ou emoções de inveja. 

Podemos chamar a ciência que trata da nossa 
dimensão metafísica ligada à física de Medi-
cina da Alma (N. Keppe) ou Medicina Psi-
coenergética.

Cláudia B. S. Pacheco: Psicanalista e escritora, 
com 12 livros publicados. Vice-presidente da 
SITA, presidente e fundadora da Associação Ke-
ppe & Pacheco e da STOP a Destruição do Mun-
do, Diretora das Faculdades Trilógicas.

• Autoconhecimento, Psicossomática e Espiritualidade
• Professores mestres e especialistas em psicossociopatologia
• Duração: 18 meses

fatri.edu.br

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU OU EXTENSÃO

Gestão de Conflitos

Vitor FranklFreud Norberto R.KeppeCláudia B. S. Pacheco

PlatãoSócrates TeslaJesus Cristo

Saiba mais:        11 93075 7733 / 11 93752 7604   Matrículas abertas!

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

   11 93075 7733 / 11 93752 7604
fatri.edu.br 

contato@fatrinossasenhora.edu.br

EAD

DE TODOS OS POVOS
NOSSA SENHORA

FATRI - EAD

Terapia para o Mundo

*Certificado com validade nacional conforme a Resolução 01/2007 do CNE

Cursos de Pós-Graduação 
(Lato sensu* ou Extensão Universitária)

• Gestão de Conflitos - 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 - Educação e 
Conscientização

Em Inglês:
• Conflict Management - Post Graduation in 

English
• English Communication Management

Terapia Psicossocial de Norberto Keppe


