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Cláudia B. S. Pacheco*

Cláudia B. S. Pacheco é psicanalista, 
cientista social e escritora, vice-presidente  
da SITA, presidente e fundadora da 
Associação STOP a Destruição do 
Mundo e co-fundadora e mantenedora da 
Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco.

Sede da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco

O gráfi co acima mostra que os campos 
do conhecimento humano encontram-se 
separados quando deviam estar unifi cados. 
(Gráfi co do livro Sociopatologia - Estudo 
da Patologia Social de Norberto Keppe, 
França 1989)

Nova Faculdade
Para Um

Novo Mundo

Baseado no trabalho terapêutico científi co do psicanalista e cientista 
social Norberto Keppe, que unifi cou ciência, fi losofi a e teologia.

Aulas Presenciais – Um fi m de semana por mês ou dois dias na semana – Duração 2 anos

Baseado no trabalho terapêutico científi co do psicanalista e cientista Baseado no trabalho terapêutico científi co do psicanalista e cientista 
Cursos de Pós-graduação (Lato Sensu ou Livre)

Gestão de Con� itos 
Psico-Sócio-Patologia

Terapia em Sala de Aula
Educação e Consciência

Comunicação em Inglês
Como Lidar com os Bloqueios

MEC

Este gráfi co mostra o conhecimiento 
unifi cado (universal)

No passado, o termo univer-
sidade designava um lugar onde 
as pessoas tinham contato com 
os diversos campos do conheci-
mento, ou seja, uma instituição de 
caráter universal. De acordo com 
o dicionário Houaiss Eletrônico, 
o termo “universal” significa “co-
mum, ou pertencente ao universo 
inteiro; aplicável a tudo ou a quase 
tudo; cuja cultura abarca extensa 

generalidade temática. Ex.: o ho-
mem universal do Renascimento.

Este conceito mudou muito 
na atualidade, pois universidade 
significa hoje um conjunto de fa-
culdades isoladas cada uma das 
demais. Por esse motivo, “estão 
faltando as verdadeiras bases em 
cada setor de estudo ou trabalho”, 
diz Keppe. “Tudo o que existe obede-
ce às mesmas leis e segue princípios 
idênticos.”

O gráfico 2 no final do artigo, 
elaborado pelo cientista, esclarece 
como deveria ser o ensino: “Este 
círculo”, diz Keppe, “deveria ser o es-
quema correto de funcionamento de 
todos os campos do conhecimento 
– pois não pode haver uma ciência 
que entre em choque com outra. Por 
exemplo, a medicina não pode estar 
em oposição à psicologia, a econo-
mia entrar em atrito com a política, 
ou a filosofia não compreender a 
teologia.”

Segundo ele, atualmente, o es-
quema 1, (da esquerda) está dis-
posto da seguinte maneira: a mais 
distante da verdade (a matemáti-

ca) servindo de fundamento para a 
física, a economia e até a maneira 
de pensar hodiernamente. Keppe 
mostra que “as verdadeiras bases de 
cada setor de estudo e trabalho estão 
falhando pelo fato de o ser humano 
ter uma verdadeira divisão, esquizo-
frenização da sociedade. Toda essa 
problemática reside no fato de o ho-
mem querer viver longe da realida-
de, acreditando que ela seja penosa 
e difícil .”

O Jornal da USP do dia 20 a 
26 de outubro de 2008 publicou 
na capa o artigo “O futuro inter-
disciplinar da ciência”, em que os 
participantes do workshop “Pla-
nejando o Futuro – USP 2034” 
concluíram que “não se pode 
mais pensar em ciência isolada” 
nas palavras da pró-reitora de 
pesquisa Mayana Zats.

Keppe afirma que não só as 
ciências modernas têm de estar 
unificadas entre si, mas também 
com outros campos (artes, filoso-

fia e teologia). Assim como o ser 
humano é sentimento, pensamen-
to e ação, que devem estar inter-
ligados, a sociedade é teologia, 
filosofia e experimentação (artes 
e ciências) que não podem estar 
separadas.
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GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL

“Se você não faz nada para 
parar a destruição do mundo, 
está ajudando a destruí-lo.”

Norberto R.  Keppe

O Método Terapêutico Trilógico, criado pelo 
psicanalista Norberto Keppe, é um modo de ensinar 
exclusivo, original, praticamente ao contrário dos 
tradicionais.

Na educação terapêutica, o que se pretende é 
perceber a conduta inconscientizada que nos leva 
aos bloqueios e aos erros na vida, para poder corrigi-
los. Por meio desse autoconhecimento, o aluno se 
interioriza, se acalma e passa a ter uma conduta 
autêntica, que o leva à realização, desenvolvimento 
e bem-estar.

CURSOS DA FATRI PROPORCIONAM 
BENEFÍCIOS DO MÉTODO TERAPÊUTICO 

KEPPEANO

Confira, abaixo, os Benefícios do Método 
Terapêutico Keppeano, conforme pesquisa 
realizada com nossos alunos:

A Faculdade Trilógica Keppe & Pa-
checo – FATRI, que há uma década 
ministra cursos de pós-graduação 
em São Paulo e em Cambuquira,  
MG, em agosto inaugura nesta ci-
dade do Sul de Minas inovador 
curso de graduação em Gestão Am-
biental. O curso formará Gestores 
Ambientais, aliando disciplinas ab-
solutamente originais, como Ges-
tão de Conflitos e a nova e premiada 
tecnologia Keppe Motor – eficiência 
energética – que aplica as teorias 
Keppe - Tesla.

A formação desenvolve o Empreen-
dedorismo e prepara o futuro gestor 
para atuar em ESCOs – Empresas de 
Serviços de Conservação de Energia – 
o setor que mais cresce no mundo e 
está em fase de expansão no Brasil.

O profissional formado 
pela FATRI também 
atuará diretamente na 
gestão de programas 
de conscientização 
da população e de 
empresas, por meio 
da educação am-
biental e da propa-
gação da importân-
cia da conservação 
da natureza. Prestará 

consultorias em ne-
gócios ambientais e 

desenvolverá projetos de 
preservação ambiental, no 

setor público ou privado.

O curso suprirá a demanda regional 
de grandes empresas por profissio-
nais capazes de interpretar as exi-
gências das certificações ISO e de 
leis ambientais, relatórios de avalia-
ção do impacto ambiental, projetos 
de sustentabilidade entre outros. 
Em órgãos públicos (como servidor 
ou prestador de serviço), o gestor 
pode elaborar, implementar e fisca-
lizar políticas públicas ambientais, 
e atuar na recuperação do meio am-
biente em regiões degradadas.

Com as práticas de Gestão de Con-
flitos (veja o gráfico abaixo), funda-
mentadas no estudo da Psico-Só-
cio-Espírito-Patologia, da ciência 
Trilógica de Norberto Keppe e Cláu-
dia B. Pacheco, o estudante poderá 

atuar na mediação da relação con-
flituosa existente entre interesses 
divergentes de cunho particular, so-
cial, empresarial ou governamental, 
além de reduzir o estresse pessoal 
e melhorar seus relacionamentos 
profissionais e familiares.

De modo geral nosso mundo apre-
senta graves problemas ambientais, 
que atingem o ar, a água, o solo, os 
animais, as plantas e o próprio ser 
humano, sem contar os problemas 
econômicos, sociais, políticos, e 

a grave crise energética. “Esses são 
sintomas de uma humanidade psi-
quicamente doente, que organizou 
sua sociedade igualmente patológica 
e que fez adoecer a natureza como 
consequência. A raiz desse grande 
mal reside no interior dos homens e 
nas leis sociais, devendo ser conscien-
tizada, para ser eliminada, e a partir 
daí, todos os demais problemas serão 
corrigidos”, afirma Norberto Keppe 
(livro Stop a Destruição do Mundo, 
Lisboa 1993).

Informe-se sobre início das novas turmas e faça sua inscrição:

Av. N. S. Aparecida, 59-Centro-Cambuquira-MG
(35) 3251-3800 /       98872-3470

www.keppepacheco.edu.br/vestibular

CAMBUQUIRA MG

Inicio das aulas: agosto 2018



Cursos De 
Pós-Graduação

Este curso trata dos problemas individuais e sociais de forma profun-
da, analisando a partir da inversão psicossocial (ainda inconsciente) 
as situações que impedem o ser humano de se relacionar de forma 
equilibrada e construtiva. Revelando o conhecimento dos males inte-
riores (psicopatologia) - que, projetados, causam a maioria dos confli-
tos sociais (sociopatologia) - o curso fornece instrumentos para que o 
pós-graduando se torne um socioterapeuta, melhorando sua saúde e 
qualidade de vida. Essa transformação, que ocorre de dentro para fora, 
atinge também o seu ambiente de trabalho, o afetivo e o cultural.

Gestão de Conflitos
Psico-Sócio-Patologia

Ideal para os que pretendem tornar-se gestores de transformação da socie-
dade utilizando a consciência como instrumento para a solução de confl i-
tos interpessoais, estratégias de liderança, gestão de pessoas, de negócios 
e ambientes sustentáveis.
Trata-se de um método eficaz de terapia da sociedade (Socioterapia), a 
partir de um estudo aprofundado dos fundamentos da Psico-Sócio-Pa-
tologia Trilógica (Psicanálise Integral), ciência desenvolvida pelo psica-
nalista Norberto Keppe.

Inscrições 
Abertas!

Através de oficinas terapêuticas, aulas demonstrativas, workshops, relatos 
de prática, este curso tem como objetivos:
• Fornecer ferramentas para os educadores lidarem com os problemas e 

conflitos no ambiente escolar, diminuindo o estresse e aumentando o 
desempenho na vida em geral;

• Trazer a realidade que o educador vive na prática, para uma reflexão à 
luz da Psicanálise Integral, abrindo uma nova perspectiva no campo 
educacional, usando a conscientização como instrumento de trabalho;

• Obter conhecimentos para empreender uma escola no modelo de em-
presa trilógica.

Terapia em Sala de Aula 
Educação e Conscientização

Informações e Matrículas: 
SP 11 3032 4105 / 97623 8598 - CBQ 35 3251 3800 / 98872 3470 

contato@keppepacheco.edu.br - keppepacheco.edu.br 

Ministrado em português e inglês, através de um estudo aprofundado dos 
fundamentos da Psico-Sócio-Patologia Trilógica (Psicanálise Integral), o cur-
so oferece as ferramentas de conscientização das causas dos bloqueios e 
confl itos internos de aprendizagem e as formas de lidar com eles.

Comunicação em Inglês*
Como Lidar com os Bloqueios

Socioterapia (em Inglês)*
Competência Emocional e Liderança

*Cursos da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco 
em convênio com o Instituto de Línguas Millennium. 

Informações e Matrículas:

24 MESES DE DURAÇÃO

Novos Cursos Terapêuticos! 
PÓS-GRADUAÇÃO EM Inglês

VOYAGES
CLARION

Passeios
 e Viagens 

Culturais e 
Artísticas

Nos idiomas  Inglês, 
Espanhol e Português

11 4119-9733
98112-4048

www.clariontour.com

Centro de Pós-Graduação III
11 3814-0130 |     

98531-0291
Av. Rebouças, 3887
JD. PAULISTANO 

Centro de Pós-Graduação IV
11 5052-2756
96363-0292

Alameda dos Maracatins, 114
MOEMA

Centro de Pós-Graduação VI
11 3063-3730
98429-9890

R. Augusta, 2676 – Térreo
JARDINS

Centro de Pós-Graduação V
11 5181-5527
98186-0012

R. Américo Brasiliense, 1777
CHÁCARA STO. ANTONIO 

   

Aulas semanais, com 1h30 de duração.
Informações e inscrições: 11 3032 4105        98112 4048

Desenvolva-se 
pessoal e 

profi ssionalmente!

Informe-se sobre início das novas turmas e faça sua inscrição: Av. Rebouças, 3115 - São Paulo-SP 
11 3032 4105 | 97623 8598 | contato@keppepacheco.edu.br | keppepacheco.edu.br

Ofi cinas Terapêuticas

A Cura pela Consciência
A Medicina da Alma
Autoconhecimento: 
Aprendendo a Lidar com Emoções 
Próprias e dos Outros
Introdução à Nova Física
Tecnologia Keppe Motor

Cursos Livres
Como Conscientizar Crianças 
Através de Histórias Infantis
Grego Clássico e Latim

Coral

Aulas semanais, com 1h30 de duração.
Informações e inscrições: 11 3032 4105        98112 4048

Novo Curso Livre!
Cuide de sua saúde de forma integral!

Aulas semanais, com 1h30 de duração.
Dança e Psicossomática

Duração: Um dia

Em parceria com Instituto de Linguas Millennium

18 MESES DE DURAÇÃO



O Mundo Não Pode Mais Depender
De Fontes de Energia Não Renováveis

A energia constitui o núcleo, o 
centro de toda a realidade, e qual-
quer estudo que se faça tem de sair 
do conhecimento desse fato. Estou 
falando que qualquer pesquisa tem 
de partir desta constatação para 
chegar a um bom resultado.

Se o elemento fundamental é o 
energético, ele constitui a subs-
tância que fornece a estrutura físi-
ca a todos os elementos que exis-
tem: materiais ou espirituais; um 
exemplo (meio torto) é quando o 
escultor faz uma determinada figu-
ra com o bloco de mármore — só 
que na natureza a própria matéria 
já preexiste em consequência dessa 
energia formativa. De outro lado, se 
acontecem mudanças substanciais, 
somos obrigados a considerar que 
é o fator energético que fornece sua 
conformação.

Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro A Nova Física da 
Metafísica Desinvertida

*Psicanalista, fi lósofo e pesquisador 
independente da física, autor de 
40 livros, fundador e presidente da  
SITA - Sociedade Internacional de 
Trilogia Analítica, que unifi cou a ci-
ência, à fi losofi a e à teologia.

Até agora a energia foi 
retirada dos elementos 

secundários, motivo pelo 
qual o desenvolvimento 

da civilização se estagnou 
- podemos dizer que por 

causa disso não estamos mais 
dentro de um processo de 

criação, mas de deterioração 
- tal fato acontece ao retirar 

a pequena energia que existe 
no fogo, no vento e na água.

livrariaproton.com.br

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

INVERSÃO

Aristóteles pensou que a maté-
ria fosse o elemento potencial, que 
poderia ser transformada através 
do trabalho do escultor em alguma 
forma, esquecendo que ela em si (a 
matéria) já é consequência do fa-
tor energético, tendo sua estrutura 
(forma) por si. E claro que poderá 
depois ser mudada em algo artifi-
cial: monumentos, colunas etc., 
ou melhor, em outra formação — 
como o próprio elemento químico 
poderá ser transformado em outro 
(alteração substancial).

Para que as plantas cresçam ne-
cessitam de luz e calor, que depois 
se transformam em compostos 
químicos — mostrando como a for-
ça inicial se transforma em energia 
química. Idêntico fenômeno acon-
tece no processo de nutrição quan-
do a energia química contida nos 
alimentos traz calor e força cinética 

para o corpo; a correção que faço é 
que em ambos os casos a energia 
escalar (essencial) penetra nas cé-
lulas vegetais e humanas (através 
do núcleo do átomo) formando e 
sustentando tudo o que existe.

IDEIA ERRÔNEA

A ideia dos físicos de que a 
energia advém da matéria é intei-
ramente errônea: 1) porque a pri-
meira é superior à segunda, 2) se 
fosse assim, o elemento material 
sofreria um desgaste muito mais 
rápido do que realmente tem: nes-
te caso temos de pôr em dúvida 
a fórmula E = mc 2. Ao contrário 
do que se vem pensando, quanto 
mais um mecanismo capta energia, 
maior duração e força possui.

A energia se transforma em maté-
ria sem jamais deixar sua condição 
energética que inclusive a sustenta; 
quando a madeira é queimada des-
prende a energia que a forma oca-
sionando um calor acima de sua 
estrutura material, ou seja, através 
da queima da lenha a energia ele-
tromagnética-gravitacional-escalar 
consegue se manifestar. A própria 
madeira se transforma em cinzas e 
gás carbônico; o mesmo podemos 
falar da explosão atômica, quando 
o urânio enriquecido se transforma 
em resíduos perigosos.
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