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A Função da Trilogia Analítica 
é de Restaurar o Bem

*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

A função da Trilogia Analítica é a de restaurar 
o que foi desviado e estragado — é importante 
não confundir com outros processos, como o de 
reformar, se bem que haja vocábulos próximos, 
como recuperar, retornar, reaver, remontar. O 
que pretendo esclarecer é que nosso trabalho é 
o de retornar ao que era correto, e estragamos 
ao colocar a própria patologia, entortando, 
quebrando e destruindo o que é certo e correto.

Note o leitor que o estudo antropológico 
coloca a origem do homem vindo do inferior, 
habitando cavernas monstruosas; e, até 
mesmo, pela transformação do animal em ser 
humano, teimando, até hoje, tornar o absoluta- 
mente impossível em possível, do animal para o 
ser humano. A Antropologia tem trazido a ideia 
de colocar o maior no menor, como se o jarro 
coubesse no copinho, o elefante na formiga e a 
existência na ausência.

Nossa vida atual é totalmente anormal, 
pois o Criador, após a desistência de nossos 
primeiros pais de viver o Paraíso Divino, Deus 
nos forneceu mais um tempo de existência, para 
pensar melhor o que desejamos para o futuro, 
inclusive enviando Jesus Cristo, os profetas, 
santos, concedendo o auxílio de seus anjos, para 
nos dar tempo de escolher o Eterno Destino — 
sabemos que, após aqui, não haverá mais tempo 
e espaço, alimentação, e nascimentos, como já 
aconteceu com os que partiram, e os que foram 

criados espiritualmente. Existe ainda mais 
uma possibilidade, no que denominaram de 
Purgatório, de chegar lá, dependendo do tempo 
de purificação para alcançar o Paraíso Divino.

É por esse fato que elaborei o Processo de 
Restauração, com o nome de Trilogia Analítica, 
para ajudar essa empreitada aqui mesmo, 
motivo de elaborar o que denominei de 
Verdadeira Ciência, devido à possibilidade de 
analisar os aspectos da vida, não só Materiais 
como Espirituais, através da experimentação, 
Filosofia e Teologia.

O que a Bíblia nos mostra no Evento de 
Adão, Eva e Lúcifer, quando abandonaram 
a Orientação Divina e se voltaram para os 
delírios demoníacos, renunciando a Deus, e 
aceitando os diabos, esclarece como a Humani- 
dade até hoje está nessa atitude, sofrendo suas 
consequências terríveis. Vivemos atualmente 
neste Planeta Infernal, como se fosse um 
vestíbulo do futuro maligno. Esse evento 
marcou o início da conduta homocêntrica, 
quando o ser humano desejou ficar no lugar 
do Criador. Como sabemos, a Humanidade 
acreditou que os delírios demoníacos teriam 
validade, passando a experimentá-los em 
todos os setores da existência, pouco a pouco 
determinando o seu fim.

A Ideia Fatal que o ser humano tem sobre o 
Poderoso, é pensar que o indivíduo de poder 
beneficia e até o sustenta, e não que ele é que 
fornece o poder para ser dominado, e tirar todas 
as vantagens do Povo, seja no sentido positivo, 
e até no negativo — posso afirmar que, o próprio 
demônio possui Energia Escalar oriunda do 
Criador, lutando contra para se desfazer dela, 
sendo esse o motivo de seu enorme sofrimento, 
e de todos os que o acompanham. Os próprios 
filhos humanos, que não aceitam seus pais, 
usam essa idêntica atitude.

ONLINE
AO VIVO

Faça Cursos de Pós-Graduação*
em Inglês e Espanhol

Especiais para profissionais que precisam melhorar sua performance e 
autoconfiança nos idiomas estrangeiros. Saiba mais da Millennium Línguas, 
cujos professores formaram as Faculdades Trilógicas que levam Terapia para o Mundo. 

Confira na página 4*Certificado com validade nacional conforme a Resolução 01/2007 do CNE
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5. São os únicos que têm um MOTOR FRIO, o 
que além de produzir uma brisa muito fresca, 
dá vida longa ao equipamento.

Além disso, são ventiladores universais, que po-
dem ser ligados em 110 ou 220 V, 50/60 Hz sem 
alterar sua performance.

As Faculdades Trilógicas iniciarão este ano 
a 4ª turma do Curso de Pós-Graduação 
em Ciência da Energética  
e Tecnologia de Motores 
Ressonantes-Keppe Motors 
para todos os interessados em se 
aprofundar na tecnologia.

OBS.: Quem quiser adquirir seu ventilador     
Keppe Motor pode fazê-lo 

através da loja virtual
www.keppemotorshop.com 

 Informações: 
(11) 3032-2675          (11) 982073193 

contato@keppemotor.com

Heloísa Coelho, dentista e professora 
de Psicossomática da FATRI

Conserve os Seus Dentes Naturais
Eles São Uma Obra-Prima do Criador 

Os dentes naturais formam o sorri-
so mais belo, mesmo que sejam um 
pouco tortos, escurecidos, ou tenham 
alguma restauração. A maior ideia 
invertida na área da saúde bucal é 
achar que os dentes artificiais seriam 

superiores aos naturais. Essa ideia 
vem junto com outras inversões : “ os 
dentes naturais seriam fracos e não 
foram criados para durar a nossa vida 
toda”. Na verdade, os nossos dentes 
são feitos do tecido mais duro, mais 
resistente do organismo e, com a sua 
beleza magnífica,  são considerados 
o “cartão de visita” da nossa face. 

 Afinal, por que muitos querem al-
terar os dentes naturais ou trocá-los 
por implantes?

“Tudo o que existe carrega altíssima 
dose de incrível beleza, e permane-
cemos indefinidamente desejando 
reconstruir o mundo novamente, 
conforme nossos padrões imagina-
tivos, acabando por fazer uma obra 
que nem nós aceitamos”.(1)

(1) KEPPE, A Libertação, Editora Proton, 5ª ed., 2016

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

Tel: (11) 3814-0130 
        9 1180 2488

www.odontotrilogica.odo.br

Conserve Seus Dentes Naturais

Jornal das FACULDADES TRILÓGICAS

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.  Redação: Jornalista Responsável José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84 e Mauricio Domingues.  
Direção de Arte: Carlos Moccagatta. Edição Nº 111, Ano XII publicada em 28 de janeiro de 2023. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br

“O MAGNETISMO É A ENERGIA DA VIDA” (Norberto Keppe)KEPPE MOTOR EM NOTÍCIAS

Acumulando oito prêmios internacionais e pa-
tentes em cinco países,  pela sua inovação tec-
nológica e supereconomia de energia,   Keppe 
Motor exporta alta tecnologia ecológica em ven-
tilação, do Brasil para o mundo.

Benefícios

Desenvolvido com base na 
Nova Física da Metafísica 
Desinvertida de Norberto 
Keppe, os ventiladores Keppe 

Motor têm inúmeras e impactantes vantagens  
sobre os modelos tradicionais.
1. São saudáveis (muitos estudos científicos de-

monstram os benefícios da energia magnética 
para a saúde).

2. São supereconômicos (consomem até 80% 
menos energia do que os produtos conven-
cionais).

3. São ecológicos, porque  funcionam em harmo-
nia com a natureza, através do magnetismo 
ressonante.

4. Acalmam pessoas e animais e favorecem o 
crescimento das plantas, conforme relatos de 
consumidores do Brasil e de outros países.

Keppe Motor, o Motor Magnético 
Ressonante, que Beneficia o Ser 

Humano e o Meio Ambiente

Ventilador 
de Mesa Oscilante 
Art Déco 30cm

TECNOLOGIA PREMIADA MUNDIALMENTE

TURISMO-TERAPIA: IMERSÕES TERAPÊUTICAS NO GRANDE HOTEL TRILOGIA EM CAMBUQUIRA-MG

Os professores das Faculdades Trilógicas - psicana-
listas ou psico-sócio-terapeutas - organizam e par-
ticipam destas inesquecíveis imersões, que  propor-
cionam terapia, energização,  alegria, bem-estar e 
melhoria na saúde.

Delas constam: apresentações artísticas, concertos de 
piano, leituras terapêuticas, reuniões no Parque das 
Águas, passeios, canto, discussões em grupo, exercí-
cios energizantes, leitura na capela, participação em 
projetos sociais, comida orgânica e saudável.

Vivencie estas incríveis imersões terapêuticas em Línguas, Artes, Saúde e Espiritualidade, 
com Oficinas de Interiorização, Atividades Artísticas, Música e Dança.

Os passeios por Cambuquira e re-
gião incluem Três Corações, terra 
de Pelé, e visita à Aldeia do Divino, 
linda área em meio à Mata Atlânti-
ca, onde você pode caminhar, pintar 
aquarela ao ar livre e aprender so-
bre plantio e horta orgânica.

Em frente ao hotel terapêutico,  no 
Parque das Águas, estão as melho-
res águas minerais e medicinais do 
mundo. Junto ao hotel está a sede 
das Faculdades Trilógicas, com a 
Ophicina Keppe Motor, onde se 
produzem motores  com  tecnologia 
campeã mundial de inovação tecno-
lógica e eficiência energética.

Programa Para Nunca Esquecer!

Não perca essa oportunidade! 
Faça sua reserva hoje mesmo!

11 9 7739 9991

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977399991&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20as%20imers%C3%B5es
https://fatrinossasenhora.edu.br/pos-graduacao/nova-fisica-e-tecnologia-de-motores-ressonantes-keppe-motors-ead
https://www.keppemotorshop.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982073193&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20ventilador%20Keppe%20Motor
https://api.whatsapp.com/send?phone=551191180248&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20marcar%20uma%20consulta%20Odonto%20Tril%C3%B3gica
http://www.odontotrilogica.odo.br


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

Informações e marcação 
da 1ª entrevista:

      11 94720-3783    11 3032-3616
contato@trilogiaanalitica.org

www.trilogiaanalitica.org

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.

As pessoas enfrentam hoje muitos desafios nos relacio-
namentos e trabalho. Saiba como agir com mais equi-
líbrio nessas situações no Curso de Pós-graduação 
em Gestão de Conflitos - Terapia Psicossocial 
de Norberto Keppe oferecido pela FATRI-EAD. 
O Curso traz também Oficinas Terapêuticas semanais 
com a psicanalista Cláudia B. S. Pacheco e sua equipe.

Viktor FranklFreud Norberto R.KeppeCláudia B. S. PachecoPlatãoSócrates TeslaJesus Cristo

Alguns dos cientistas, teólogos e pensadores estudados no curso de Gestão de Conflitos:

Por que há tantos conflitos e doenças emocionais e psicossomáticas? Como lidar com eles?
“No trabalho como médico, ajudou-me muito a me 
comunicar melhor com meus colegas e pacientes, a 
perceber a origem das doenças e, através do diálogo, 
auxiliar as pessoas nos tratamentos.”  
                                               V.M.C. – aluno de Gestão de Conflitos

Cursos Terapêuticos Livres e de Pós-graduação
Estude na FATRI com Professores Psico-sócio-terapeutas internacionais

As Faculdades Trilógicas oferecem 
cursos inovadores e transdiscipli-
nares, que aplicam a ciência da 
Trilogia Analítica em todas as áre-
as, proporcionando um alto grau 
de conscientização, com a união de 
ciência, filosofia e teologia.

fatri.edu.br /       11 93075 7733

Instagram: @claudia.bernhardt.pacheco 
TikTok: @claudia.bernhardt

Cláudia Bernhardt 
de Souza Pacheco

Respostas claras, à luz da Trilogia Analítica, 
para suas dúvidas mais profundas. 

Estude este livro 
na íntegra no Curso 
Online ABC da 
Trilogia Analítica

Jornal das FACULDADES TRILÓGICASJornal das FACULDADES TRILÓGICAS

TRILOGIA ANALÍTICA: A CIÊNCIA UNIFICADA

Quando queremos ajudar o ser 
humano, integralmente, não po-
demos tratar de sentimentos, sem 
considerar sua religiosidade; sua 
pressão alta, sem saber o que o 
preocupa; suas finanças, sem saber 
do seu passado, de sua educação e 
filosofia de vida etc. Não podemos 
tratar do homem “em pedaços”.

A sociedade também está fragmen-
tada em partes isoladas que, não 
raro, são conflitantes entre si. É o 
caso da incompatibilidade existen-
te entre Ciência, Filosofia, Teolo-
gia, Economia, Política etc. Essa é 
a esquizofrenia existente no inte-
rior dos seres humanos, projeta-
da na vida social, que divide tudo. 
Nascemos como seres unificados, e 
assim devemos ser tratados. Por-
tanto, teria de haver uma ciência 
integral, também  unificada, que 
tratasse o ser humano e sua vida 
de maneira total.

Assim é a ciência chamada Trilogia 
Analítica, que unifica  ciência, filo-
sofia e teologia; sentimento, pen-
samento e ação;  e que, numa visão 
mais abrangente, visa à unificação 

dos homens, raças e nações. É im-
portante salientar que a Trilogia 
não é “mais uma coisa nova”; é a 
ciência baseada em todo o trabalho 
anterior de valorosos cientistas, fi-
lósofos, teólogos, artistas, em sécu-
los de civilização.

A humanidade toda está doente. A 
economia, as leis, a medicina, a psi-
cologia, a religião, os seres huma-
nos estão severamente enfermos. 
Existe uma unidade em toda essa 
doença, uma causa comum, pois os 
seres humanos são, basicamente, 
os mesmos em  todos os lugares do 
mundo e as misérias foram todas 
criadas por essa patologia comum.

Havia necessidade de uma correção 
dos males pela raiz. Esse trabalho 
de unificação, tão difícil e buscado 
por tantos, agora pode ser realizado, 
através das descobertas  desta nova 
ciência. Isso, ao que parece, está len-
tamente se processando através da 
conscientização psicossocial que já 
se iniciou em alguns grupos trilógicos 
espalhados pelo  mundo. Muitos in-
divíduos já estão se conscientizando 
dos problemas e de suas verdadeiras 
causas, curando-se de doenças físi-
cas e psíquicas, retomando seu pro-
cesso de desenvolvimento pessoal. 
Como a realidade, a Trilogia Analí-
tica é a ciência que deve ser “experi-
mentada”, ou seja, vivida conscien-
temente. 

*Psicanalista e escritora, com 12 li-
vros publicados. Vice-presidente da 
SITA, presidente e fundadora da As-
sociação Keppe & Pacheco e do Pro-
jeto STOP a Destruição do Mundo, 
Diretora das Faculdades Trilógicas.

Cláudia B. S. Pacheco*

Trecho do livro ABC da Trilogia Analítica – Psicanálise Integral

Pós-graduações*
• Gestão de Conflitos : Terapia Psicossocial de Norberto Keppe
• Psicossomática Integral: a Medicina Energética 
• O Divino nas Artes – Restaurando o Equilíbrio Psicossocial
• Gestão de Conflitos na Escola
• Ciência da Energética e Tecnologia de Motores Ressonantes-Keppe Motors

Energética e Tecnologia – Psicanálise Integral – Psicossomática – Sociopatologia 
– Espiritualidade e Teologia – Educação e Pedagogia – Artes e Comunicação – 
Meio Ambiente

Cursos Livres de curta duração 
em várias áreas do saber

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

https://www.instagram.com/claudia.bernhardt.pacheco/
https://www.tiktok.com/@claudia.bernhardt
https://fatrinossasenhora.edu.br/extensao/abc-da-trilogia-analitica-psicanalise-integral-ead/
https://editoraproton.com.br
https://keppepacheco.edu.br/midias
https://www.youtube.com/@FaculdadesTrilogicas_KP
https://trilogiaanalitica.org
https://fatrinossasenhora.edu.br/pos-graduacao/gestao-de-conflitos/


CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INGLÊS - ESPANHOL - PORTUGUÊS
E CURSOS LIVRES DE IDIOMAS

Criada em 1997, por professores brasileiros, eu-
ropeus e norte-americanos, a Millennium Lín-
guas cresceu tanto que seus professores se uni-
ram para formar as Faculdades Trilógicas em 
várias línguas, a fim de levarem o Ensino-Tera-
pia para o mundo.

Assim, os interessados dispõem agora de cur-
sos online ao vivo e presenciais nas Faculdades 
Trilógicas Keppe & Pacheco e Nossa Senhora 
de Todos os Povos, com cursos de Graduação 
e Pós-graduação em inglês, espanhol e portu-
guês, além dos cursos regulares de idiomas.

Em todos esses cursos, a FATRI utiliza o ex-
clusivo Método Psicolinguístico Terapêutico 
Trilógico de Norberto Keppe, que já beneficiou 
milhares de alunos no Brasil e no Exterior.

Com esse método, a Millennium proporciona 
terapia e conhecimentos de alto nível em: in-
glês, francês, italiano, espanhol, alemão, sue-
co, finlandês e português. E também oferece 2 
cursos de Pós-Graduação nas línguas inglesa 
e espanhola:

Benefícios do Ensino-Terapia

São muitos e fundamentais os benefícios propor-
cionados pelo  Método Terapêutico Trilógico:

1) Você se desbloqueia para os estudos e tra-
balho e aprende línguas mais fácil e rapida-
mente, dependendo de sua dedicação.

2) Aprende a se autoconhecer, superar seus 
pontos fracos, realizar mais e se acalmar.

3) Obtém redução do estresse, melhoria na 
saúde,  relacionamentos e estudos em geral, 
aumento da produtividade e mais sucesso no 
trabalho (veja gráfico)

4) Além disso, enquanto estuda línguas, você 
desenvolve sobremaneira sua cultura.

APRENDA LÍNGUAS FAZENDO TERAPIA

Benefícios Obtidos Pelos Alunos 
COM O MÉTODO DA MILLENNIUM

Melhoraram na
confiança ao falar78%

Melhoraram na 
Fluência82%

Melhoraram 
Profissionalmente71%

Melhoraram 
na Saúde86%

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

 

 

@millenniumlinguas

MILLENNIUM
Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas

SARI KOIVUKANGAS 
Professora finlandesa

Método Terapêutico 
de NORBERTO KEPPENORBERTO KEPPE#

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

Assuntos incríveis, como os trazidos neste jor-
nal, são ensinados na Faculdade.

Muitas explicações mais poderíamos dar aqui. 
Mas a única maneira de conhecer os benefícios 
é vir estudar conosco nesta Faculdade única!

Venha constatar na prática!

 “Obtive um crescimento na forma 
de pensar e falar em inglês. 

A expectativa foi além do esperado.”  
A.F., pedagoga

Jornal das FACULDADES TRILÓGICAS

Todos os professores da Millennium são 
psicanalistas ou psico-sócio-terapeutas

Richard Jones 
Canadense, Professor de Inglês, 
Psicanalista, apresentador e 
locutor, jornalista.

ACESSE AQUI: 
VÍDEO DA 

AULA MAGNA sobre 
BLOQUEIO NA APRENDIZAGEM

EspanholFrancês ItalianoAlemãoSueco FinlandêsInglês Português

Aprenda LÍNGUAS pelo

PÓS-GRADUAÇÃO EM INGLÊS E ESPANHOL

PROFESSORES  
INTERNACIONAIS 
PSICANALISTAS OU 
PSICO-SÓCIO-TERAPEUTAS

Ensino-terapia

AULAS PRESENCIAIS
OU AO VIVO ONLINE

Os Professores da Millennium Línguas formaram as Faculdades que Levam Terapia para o Mundo

Gestão de Conflitos 
• Conflict Management (inglês) 
• Gestión de Conflictos (espanhol)

Gestão de Comunicações 
English Communication (inglês)

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985310291&text=Ol%C3%A1%20Millennium%20L%C3%ADnguas%20Rebou%C3%A7as,%20gostaria%20saber%20sobre%20o%20curso..
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985310291&text=Ol%C3%A1%20Millennium%20L%C3%ADnguas%20Rebou%C3%A7as,%20gostaria%20saber%20sobre%20o%20curso..
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997594657&text=Ol%C3%A1%20Millennium%20L%C3%ADnguas%20Alto%20da%20Boa%20Vista,%20gostaria%20saber%20sobre%20o%20curso..
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997594657&text=Ol%C3%A1%20Millennium%20L%C3%ADnguas%20Alto%20da%20Boa%20Vista,%20gostaria%20saber%20sobre%20o%20curso..
https://fatrinossasenhora.edu.br/video/bloqueios-no-aprendizado-das-linguas-vai-superar-sim/#video

