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NA MILLENNIUM, 
CENTRO DE LÍNGUAS DA FATRI, 

VOCÊ SE PREPARA  
PARA A VIDA

O psicanalista e criador do nosso 
método terapêutico, Dr. Norberto 
Keppe, percebeu que as pessoas 
têm dificuldades em aprender no-
vos idiomas por causa de bloqueios 
emocionais internos, e não tanto 
devido às dificuldades da língua em 
si. Então, para resolver isso, o aluno 
precisa entrar em contato com os 
aspectos internos que o estão impe-
dindo de aprender – e os resultados 
são surpreendentes!

As emoções, os pensamentos, todos 
esses aspectos essenciais da vida, 
são considerados durante o pro-

cesso de aprendizagem. E lidar com 
a timidez, o medo e a insegurança é 
parte essencial desse método.

Apesar de tudo, o ser humano não 
é como uma máquina na qual, para 
aprender, basta apenas inserir dados, 
através de decoreba ou repetição. Ele 
precisa sentir e gostar daquilo que 
está aprendendo para que aquele 
conhecimento fique impresso dentro 
dele. E para isso precisa aprender atra-
vés daquilo que o faz pensar e sentir, 
que é mais de acordo com o seu ser.

Na Millennium, Centro de Línguas 
das Faculdades Trilógicas, você pode  
aprender 8 idiomas e fazer um curso 
de pós-graduação em Inglês. 

Na pós intitulada Conflict Management, 
você adquire vasta cultura e um co-
nhecimento unificado de ciência, 
filosofia, metafísica e artes, e apren-
de como ajudar a terapizar o meio 
social em que vive. 

A Terapia Para O Mundo!

Cultura, ciência, tecnologia, artes e espiritualidade.

ALTO DA BOA VISTA  -   Rua São Benedito 1661 - Santo Amaro
Próximo ao metrô Alto da Boa Vista

              melhor presente para o ser humano é 
sua Educação! Somos especialistas nessa área, 
com nossa equipe de professores internacionais e 
nacionais, com larga experiência no Brasil e exterior 
e, principalmente, treinados no método terapêutico 
criado e desenvolvido pelos psicanalistas Norberto 
Keppe e Cláudia B. S. Pacheco.

Na pós English Communication 
Management, além do idioma, você 
aprende a lidar com bloqueios, como 
se acalmar em situações difíceis, 
como melhorar seus relacionamen-
tos, como evitar enfermidades, como 
lidar com doenças psicossomáticas, 
como gerir conflitos no trabalho e na 
vida social, como obter um grande 
autoconhecimento que irá auxiliá-lo 
em todos os  momentos de sua vida. 
Os professores da Millennium, treina-
dos no Ensino-Terapia, são oriundos 
do Canadá, EUA, França, Portugal, Itá-
lia, Alemanha, Suécia, Finlândia, Bra-
sil, Colômbia e Argentina.

Para sentir e entender como o método 
funciona, só mesmo estudando aqui! 

Presente de Natal da MILLENNIUM
para você: MATRÍCULA GRATUITA*!

millenniumlinguas.com.br
*Promoção válida para matrículas efetuadas 

até 31/12/2021.

AV. REBOUÇAS 3115 / SP 
11 98429-9890

AV. REBOUÇAS 3887 / SP  
 11 98531-0291

R. SÃO BENEDITO 1661 / SP 
11 99759-4657

E a grande inovação é que 
você pode também fazer 
uma  Pós-graduação* 
em inglês pelo Método 
Terapêutico de 
Norberto Keppe!

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

Sari Koivukangas,  
professora finlandesa

Para facilitar ainda mais a difusão dos benefícios 
deste ensino de ponta a toda a população, as 
Faculdades Trilógicas estão oferecendo presentes 
natalinos em todos os seus cursos: Graduação, 
Pós-graduação, Livres e de Línguas (EAD e 
Presenciais), num serviço de utilidade pública, 
destinado a permitir que todos possam participar 
desta grande aventura cultural.

O
Natal!

AV. N. SRA. APARECIDA 59 / MG
35 98872-3470

millenniumlinguas.com.br

keppepacheco.edu.br / fatrinossasenhora.edu.br
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Publicações da Trilogia Analítica, a ciência de Keppe e Pacheco, há 45 anos publicando 2,5 mil obras 
em 9 idiomas, entre livros, revistas científicas, periódicos, CDs, DVDs, material didático e tecnológico.

Entre no mundo da CONSCIÊNCIA 

Dentro do Espírito Natalino, as Faculdades Trilógicas estão 
oferecendo 4 Cursos de Graduação inteiramente gratuitos: 
Teologia Terapêutica e Pedagogia Trilógica (EAD), bem 
como Gestão Ambiental e Artes Visuais (Presenciais). 

TEOLOGIA TERAPÊUTICA (EAD)
Bacharelado - 3 anos
Este é um curso não-confessional com base judaico-cristã, totalmente 
inovador. Sua finalidade é formar teólogos terapeutas, que levem a 
Terapia para o Mundo. Concebido para todos os que desejam trabalhar 
na Desinversāo da sociedade e na cura de enfermidades humanas, 
psíquicas, psicossomáticas e ambientais, levando, dentro do possível, 
à restauração do antigo Paraíso Terrestre.

Portaria MEC 201/2021 e Registro no e-MEC 201802411

PEDAGOGIA TRILÓGICA (EAD)
Licenciatura - 4 anos
Esta Graduação proporciona uma visão integral do ser humano – 
sentimento, pensamento e ação – capacitando professores para 
conduzir seus alunos à realização boa, bela e verdadeira, e para a 
formação de cidadãos universais. O curso forma educadores com 
conteúdo, ideal e habilidade de mudar o mundo, para atuarem como 
professores, coordenadores ou gestores de escolas nas diversas áreas 
da Educação Básica: Infantil, Fundamental I ou EJA.

Portaria MEC 201/2021 e Registro no e-MEC 201800907

GESTÃO AMBIENTAL (Presencial em Cambuquira-MG)
Superior Tecnológico - 2 anos
O curso tem a originalidade de trabalhar na prática com a Tecnologia 
Keppe Motor, premiada mundialmente pela eficiência energética, a 
partir da aplicação das descobertas da Nova Física de Keppe. Além de 
Gestão de Conflitos e Empreendedorismo, oferece as disciplinas técnicas 
que capacitam o profissional, como: Legislação e Licenciamento 
Ambiental, Gestão de Resíduos, Estudo de Solos, Recursos Energéticos, 
entre outros.

Portaria MEC 1.004/2017 e Registro no e-MEC 201507932

ARTES VISUAIS (Presencial em Cambuquira-MG)
Bacharelado - 3 anos
Este curso visa ao aprendizado integrado das mais diversas linguagens 
das Artes Visuais, tais como: design gráfico, pintura, escultura, grafite, 
desenho, entre outras. Seu grande diferencial é estimular o aluno a 
construir conexões com a música, o teatro, a literatura e o cinema, a 
partir de uma abordagem transdisciplinar, tendo-se sempre em vista 
promover a consciência da beleza e a beleza da consciência.

Portaria MEC 1.004/2017 e Registro no e-MEC 201507980

As inscrições estão abertas para o  Vestibular 2022

Informações nos sites: 
fatrinossasenhora.edu.br / keppepacheco.edu.br

 11 93075-7733 /           35 98872-3470

Presente 
Superespecial 

de Natal

PÓS-GRADUAÇÃO EM NOVA FÍSICA E 
TECNOLOGIA DE MOTORES RESSONANTES - 
KEPPE MOTOR
O estudo da mais inovadora e eficiente tecnologia de mo-
tores elétricos, mundialmente premiada, o Keppe Motor, 
que economiza até 80% de energia através do princípio 
de ressonância eletromagnetomecânico, e a compre-
ensão da Nova Física de Norberto Keppe, que resultou 
neste invento extraordinário. Estudo prático do funcio-
namento e montagem desses motores, com tecnologia 
já patenteada em diversos países, internacionalmente 
conhecida e procurada por engenheiros e técnicos de di-
versas áreas que desejam inovar ou obter soluções mais 
eficientes, simples e de menor custo em eficiência ener-
gética motriz.

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE CONFLITOS
Este curso fornece os instrumentos necessários para o 
aluno lidar com as situações conflitivas em sua vida pes-
soal e profissional, algo imprescindível para o momento 
que a humanidade está atravessando. É composto por 
aulas teóricas e práticas e oficinas terapêuticas de autoco-
nhecimento, visando a conscientização das causas mais 
profundas, psicossociais, muitas ainda inconscientes, que 
geram os atritos e problemas individuais e sociais.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOSSOMÁTICA 
INTEGRAL: A MEDICINA ENERGÉTICA
Um curso que desenvolve as competências para a com-
preensão científica da origem emocional das doenças, e 
como utilizar a medicina psicoenergética para corrigir a 
estrutura doentia do ser humano e da sociedade. Revela 
que a consciência é um elemento essencial para a pre-
venção das doenças e a promoção da saúde individual 
e coletiva.

PÓS-GRADUAÇÃO O DIVINO NAS ARTES – 
RESTAURANDO O EQUILÍBRIO PSICOSSOCIAL
Uma nova e transformadora visão da vida, através das 
Artes, por meio do método inovador de ensino do psica-
nalista Norberto Keppe, que coloca o aluno em contato 
com os princípios artísticos universais existentes, neces-
sários para o crescimento do indivíduo e o desenvolvi-
mento sustentável da sociedade. 

PÓS-GRADUAÇÃO TERAPIA EM SALA DE AULA
Este curso, baseado em extensa experiência prática edu-
cacional,  une a Psicanálise Integral com a Pedagogia de 
forma única. Apresenta propostas de grande praticida-
de,  aplicadas com resultados no ambiente escolar, por 
meio da conscientização.

Presentes de Natal das Faculdades Nossa Senhora 
de Todos os Povos e Keppe & Pacheco para você!

CURSOS LIVRES E DE 8 IDIOMAS COM 
MATRÍCULA GRATUITA!*
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.

OFERECEMOS CURSOS EM 9 ÁREAS 
DO SABER:
Nova Física e Tecnologia Keppe Motor, Psica-
nálise Integral, Psicossomática, Educação e 
Pedagogia, Sociopatologia, Espiritualidade e 
Teologia, Meio Ambiente, Artes e Comunica-
ção, Centro de Línguas.

*Promoção válida para matrículas efetuadas 
até 31/12/2021.

NOTA

MEC

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. 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO INOVADORES COM MATRÍCULA GRATUITA!*

Informe-se no site: fatrinossasenhora.edu.br / Ou pelo WhatsApp      11 93752-7604

A Proton Editora tem um presente 
para você! Acesse este link: 

natal.editoraproton.com.br
e baixe gratuitamente  

seu   E-book       

*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. 


