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Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro Trilogia Analítica.
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Baseados na Ciência desenvolvida pelo psicanalista e cientista social 
Norberto Keppe, que unifi cou a ciência à fi losofi a e à teologia.

Cursos de Pós-graduação (Lato Sensu ou Livre)

Gestão de Con� itos 
Psico-Sócio-Patologia

Terapia em Sala de Aula
Educação e Consciência

Gestão de Projetos de 

Inovação Tecnológica e 
E� ciência Energética
(Keppe Motor)

MEC
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*Psicanalista, fi lósofo e pesquisador inde-
pendente da física, autor de 40 livros, fun-
dador e presidente da  SITA - Sociedade 
Internacional de Trilogia Analítica, que 
unifi cou a ciência, à fi losofi a e à teologia.

Energia é algo invisível, de 
maneira que de imediato, for-
nece a ideia da existência do fa-
tor espiritual, que conduz o que 
existe, à semelhança também 
do fato de existirmos, mesmo 
sem ter um contato maior com 
a vida em si. 

— Dr. Keppe, por mais que os 
cientistas arrogantes desejem criar 
a célula viva, não conseguem.  

—   Por que acha isso?  

— Acredito que a vida trans-
cende a vontade do homem.  

Note o leitor que o transcen-
dente é superior e domina, não 
podendo ser controlado pelo 
ser humano, motivo pelo qual 
conseguimos intuí-lo, mas 
jamais dominá-lo.  

— Essa descoberta da ener-
gia essencial mostra como vive-
mos de algo superior a nós. 

— Por que o sr. pensa assim? 

— Acredito que somos total-
mente dependentes dessa  ener-
gia, e não seus produtores. 

— Logo, somos controlados 
em grande parte por ela.  

Posso afi rmar que a energéti-
ca é que geralmente nos conduz, 
pois ela nos é superior, e a fonte 
da existência – e como o que nos 
é mais alto domina nossa vida, 
afi nal de contas, o bem é que nos 
conduz, aceitemos ou não. 

— Se for conseguido tirar 
uma energia celular do espaço, 
voltaremos em grande parte ao 
paraíso perdido.

— O Keppe Motor está che-
gando a isso.  

A Lei da Conservação de 
Energia de James Joule (1818-
1889) mostra que a energia não 
pode ser criada (certamente pelo 
homem) e nem destruída – levan-
do Lavoisier a dizer que na natu-
reza nada se cria (pelo homem, 
digo eu), tudo se transforma.

— Dr. Keppe, lendo seu livro 
“A Nova Física” estou perce-
bendo melhor a ligação que te-
mos com a transcendência. 

— Como o sr. vê essa questão?

— O magnetismo constitui a 
energia essencial que nos  liga 
inteiramente ao mundo invisí-
vel, inclusive ao espiritual.  

Quando o processo de iman-
tação foi descoberto, os indi-
víduos que presenciavam sua 
ação viam mais como se fosse 
algo espiritual. 

— Dr. Keppe, parece que até 
hoje os cultores da ciência física 
fazem confusão, achando que é 
o ímã que produz energia.

—  O sr. como vê agora?

— O ímã é só o condutor des-
sa energia que vem do  espaço.  

Tudo o que existe é energia, 
seja no campo visível, ou do in-
visível – se não fosse assim, os 
seres humanos e os animais, 
insetos e aves não poderiam 
andar, ou voar. Aliás, Aristóteles 
chegou muito próximo do que 
denominamos de energia, ao 
afi rmar que cada objeto possui 
sua própria natureza, que é a 
energia, em nosso conceito atual. 

Como salvar o Planeta Através da 
Inovação Tecnológica

A descoberta da Nova Física e a invenção do Keppe Motor trazem a solucão para a crise energética mundial (Veja cursos a respeito na última página)



Como Conscientizar Crianças 
Através de Histórias Infantis
Introdução ao Método Keppeano de Interiorização como 
ferramenta básica para a Educação Infantil. O curso capacita 
pais e educadores a utilizar histórias infantis para ensinar éti-
ca às crianças, aplicando o ensino psicoterapêutico trilógico 
na interpretação de contos e fábulas.

Curso de Grego Clássico
Aprenda o grego antigo e você lerá no original as obras que 
defi niram os rumos de nossa civilização.

Curso de Latim
Estude latim com o método trilógico! Unindo o aprendizado 
do idioma, do qual se originou o Português, com a Cons-
cientização. 

INFORME-SE SOBRE INÍCIO DAS NOVAS TURMAS E FAÇA SUA INSCRIÇÃO:  Av. Rebouças, 3115 – São Paulo – SP  / 11 

A missão da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco é pro-
mover a desinversão da humanidade através da conscienti-
zação da psico-sócio-patologia, visando resgatar a bondade, 
a verdade e a beleza, que são sua verdadeira essência. Para 
isso, utiliza-se da ciência Trilogia Analítica, criada pelo psica-
nalista Norberto R. Keppe. 

Desenvolva-se em sua carreira e em todas as áreas de sua 
vida, fazendo um de nossos cursos de Pós-graduação (Lato 
Sensu ou Livre), com duração de 2 anos.

Trata dos problemas individuais e sociais de forma profun-
da, analisando, a partir da inversão psicossocial (ainda in-
consciente), as situações que impedem o ser humano de se 
relacionar de forma equilibrada e construtiva. Fornece ins-
trumentos para que o pós-graduando se torne um sociotera-
peuta, atingindo seu potencial máximo de saúde, realização 
e qualidade de vida.

Apresenta as ferramentas para os professores e educado-
res lidarem com os problemas e confl itos no ambiente es-
colar, diminuindo o estresse e aumentando o desempenho 
na vida em geral. Uma refl exão à luz da Psicanálise Integral 
(Trilogia Analítica), abrindo uma nova perspectiva no cam-
po educacional, usando a consciência como instrumento 
de trabalho.

Gestão de Confl itos  Psico-Sócio-Patologia Terapia em Sala de Aula Educação e Consciência
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
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CURSOS LIVRES

 14ª FESTA do
Espiritualidade, Artes e 
Sustentabilidade

Sociedade do Divino

Concentração para o Cortejo dia 8/07 às 8h 
em frente ao Grande Hotel Trilogia em Cambuquira - MG

Informações: 11 4119-9733 | 35 98873 7693 | reservas@grandehoteltrilogia.org.br | www.grandehoteltrilogia.org.br

Aulas semanais, de 2 horas cada
Duração do 1º módulo: 6 meses

1 aula por semana, às quartas-feiras, das 19h às 21h
Duração: 12 encontros
Carga horária: 24 horas

Pós-graduações da Faculdade Trilógica: 
a desinversão da humanidade por meio da conscientização

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO II -  SÃO PAULO



11 4119-9733 
98112-4048 

www.clariontour.com

INCONSCIENTIZAÇÃO É LUTA 
CONTRA A CONSCIÊNCIA
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Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET 

e 186 da VIVO TV 

Programas:
 STOP a Destruição do Mundo 

e O Homem Universal

Faça Terapia pela TV

10 Programas diferentes 
toda semana

STOP TV

Rádio Mundial
95,7 FM - Terças às 16h

Centenas de programas 
terapêuticos de TV e 

Rádio Online

Portal STOP: 
www.stop.org.br

Todos os dias às 6h, 
Segundas às 11h30, 

Quartas às 9h
Quintas às 20h

Expediente: Este Boletim 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, � loso� a, 
economia, espiritualidade. Supervisão cientí� ca: Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84. Direção de Arte: Katia Simão e Carlos Moccagatta. Redator: Maurício Domingues. Edição Nº 1, Ano I, 
publicado em 04 de abril de 2018. Impressão: Plural Grá� ca. Contato: cursos@keppepacheco.edu.br

Quando o Dr. Keppe se refe-
re à consciência não dá a ela o 
sentido ético ou moral, embora 
a verdade em si já contenha a 
noção de ética. Mas podería-
mos confundir ética com cultu-
ra, costumes — e não é isso. A 
noção de ética e moral social 
são relativas, mudam de povo 
para povo. Mas a consciência 
– que sabe distinguir o real do 
fantástico, a verdade da menti-
ra, a boa intenção da má – essa 
é universal. É ela que vê toda a 
realidade e que nos une dire-
tamente à verdade. É instantâ-
nea, eterna, e existe por si em 
nosso interior.

É contra a consciência que 
lutamos, tentando escondê-la, 
criando um mecanismo pato-
lógico, processo este deno-
minado pelo Dr. Keppe de in-
conscientização. Para ele, não 
existe um inconsciente patoló-
gico, mas uma tentativa pato-
lógica de esconder o que está 
em nosso campo de percepção, 
sem contudo lograrmos sucesso.

Nós nos conhecemos per-
feitamente, melhor do que nin-
guém. Sabemos tudo sobre nós 
mesmos, mas não admitimos. 
Essa recusa constante nos leva 
muitas vezes a um afastamento 
de nossa consciência e, conse-
qüentemente, de nossa sanida-
de. E é aí que se iniciam todos 
os sintomas: angústias, fobias, 
depressões, doenças orgânicas 
– como resultado dessa incons-
cientização forçada. Vemos na 
consciência algo que nos pre-
judica, que nos destrói, pois 
confundimos o perceber com o 
ser. Fazemos como o avestruz, 

*Psicanalista e escritora, com 12 livros 
publicados. Vice-presidente  da SITA,   
presidente e fundadora da Associação 
Keppe & Pacheco e da STOP a 
Destruição do Mundo.

que esconde a cabeça para 
afastar o perigo. A consciência 
não nos destrói – mas através 
dela percebemos o quanto 
nós nos prejudicamos. 

Atente o leitor para o círculo 
vicioso criado: quando confun-
dimos o ver com o ser, começa-
mos a tentar esconder a visão do 
que somos e trocamos essa visão 
por uma imagem, por nós criada, 
de como gostaríamos de nos ver. 

Costuma-se dizer que o 
louco é aquele que “não tem 
consciência” do que faz. Para a 
Trilogia Analítica, louco é o que 
recusa a consciência que tem. 
E notamos em nossos trabalhos 
que todos têm intimamente 
perfeito conhecimento do que 
são, admitindo, às vezes mais, 
às vezes menos, o que sabem. 
Quanto mais a pessoa aceitar a 
percepção de sua atitude pato-
lógica, mais sã se tornará.

A Cura pela Consciência - A Medicina da Alma
Aprenda a curar-se através de sua farmácia interior

Introdução à Nova Física
Apresentação dos princípios fundamentais da Nova 
Física da Metafísica Desinvertida de Norberto Keppe, 
que levaram à elaboração da Tecnologia mundialmente 
premiada do Keppe Motor.

Gestão de Confl itos
Uma Introdução à Psico-Sócio-Patologia

Para todas as ofi cinas a carga horária é de 6 horas 
(em um único sábado)

Ofi cinas terapêuticas

Centro de Pós-Graduação II - Av. Rebouças, 3115 - São Paulo

cursos@keppepacheco.edu.br  - keppepacheco.edu.br

11 3032 4105 | 97623 8598

Arte, 
Cultura e 

Espiritualidade

98112-4048 

Cláudia B. S. Pacheco* 
Extrato do livro A Cura pela 
Consciência.



Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco 
(FATRI) é a única no Mundo a ensinar a 
Tecnologia Keppe Motor
Com grande ênfase em efi ciência energética , a FATRI ofe-
rece dois cursos exclusivos na área de gestão ambiental, 
sendo a única no mundo todo, atualmente, a ensinar a Nova 
Física de Norberto Keppe e de Nikola Tesla e sua aplicação 
à Tecnologia Keppe Motor, premiada internacionalmente 
por sua alta efi ciência e inovação tecnológica.

A primeira turma do  curso de Graduação terá início no pri-
meiro semestre de 2019 em sua sede de Cambuquira, ci-
dade inserida no circuito das águas do Sul de Minas. O de 
pós-graduação em Gestão de Projetos de Efi ciência Ener-
gética e Inovação Tecnológica, está sendo ofertado no Pólo 
da FATRI  de São Paulo.

Ambos os cursos – um de graduação e outro de pós-gradua-
ção – além de ofertarem conteúdo de ponta em projetos de 
sustentabilidade têm a originalidade de também trabalhar 
com a Psico-Sócio-Terapia e o Empreendedorismo, volta-
dos que são para o ser humano como agente central do 
meio ambiente e da estrutura social, com refl exos na gestão 
ambiental. A intenção da FATRI é incentivar seus alunos a 
serem empresários de ESCOS – EMPRESA DE SERVIÇOS 
DE ENERGIA  na mais nova e cada vez mais necessária pro-
fi ssão do mundo 

UMA ABORDAGEM INÉDITA EM 

GESTÃO AMBIENTAL

Este curso, nas modalidades Lato Sensu e Livre, tem o objetivo de apresentar a 
inovação tecnológica aplicada a produtos com efi ciência energética, bem como 
sua gestão empreendedora na busca de comercialização de produtos no merca-
do global, ou seja, da concepção da inovação até a “nota fi scal”.

É aberto a todos os interessados, mas especialmente desenvolvido para profi s-
sionais graduados em engenharia, que buscam um aprimoramento profi ssional 
e pessoal, por meio do conhecimento de metodologias, ferramentas e técnicas 
integradas à dinâmica de gestão de projetos de inovação, pessoas e empresas.

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS 
DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Centro de Pós-graduação II – São Paulo –SP

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da FATRI, inteiramente 
terapêutico e prático, oferecerá aulas em laboratório sobre a Tecnologia Keppe 
Motor, bem como um aprofundamento em Gestão de Confl itos, visando ca-
pacitar profi ssionais (Tecnólogos em Gestão Ambiental) para o planejamento 
e gerenciamento de questões ambientais, envolvidas com o desenvolvimento 
sustentável. Com seu aprendizado, os formados poderão atuar na área de ES-
COS – Empresas de Serviços de Conservação de Energia, prestando assessoria 
a empresas e habitações sobre como economizar energia ao máximo.

É destinado aos que querem colaborar com a preservação da Terra, pensando 
e aplicando soluções para diminuir os efeitos do consumo desenfreado, melho-
rando a qualidade de vida da humanidade. Tudo isso por meio da conscienti-
zação imprescindível das causas profundas (psico-sócio-patologia) que levam 
o ser humano a destruir o planeta e se distanciar do Criador e de sua criação.

GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL
Campus Cambuquira -MG

Novas turmas
2019

Novas turmas
2018

A Profi ssão que mais cresce no Brasil
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