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Nova Física – a Energia que
vai mudar sua vida!

Pesquisas científicas comprovam que o
magnetismo, usado de
modo terapêutico, traz
efeitos positivos à saúde do ser humano. *

Alguns desses efeitos
são: normalização do
pH, regulação da oxigenação das células,
melhora no sistema
imunológico, redução
de inflamações e dores, promoção de relaxamento, combate
aos radicais livres, eliminação de toxinas do
corpo, fortalecimento
do tecido ósseo em relação à consolidação
de fraturas, à osteoporose e à cicatrização,
entre outros.

po através do princípio
da ressonância.
Num mundo cada
vez mais tomado pela
“poluição invisível”, de
ondas anti-humanas
que prejudicam muito
a saúde do ser humano, o Keppe Motor vem
na contramão dessa
destrutividade, porque
funciona pela captação
da energia que Nikola
Tesla denominou de escalar e Keppe chamou
de essencial ou divina.

A Nova Física é uma Ciência que traz conceitos
completamente inovadores para entendermos o
mundo que nos rodeia. Não só o mundo material,
mas, também, o transcendental.

O corpo é capaz de
gerar a energia magnética necessária para a
reparação dos tecidos
e lesões. Mas, muitas vezes, devido a certas limitações, ele
não consegue suprir o local lesionado com suficiente energia magnética. Assim, faz-se necessária uma fonte externa,
para reforçar o magnetismo natural e auxiliar o reequilíbrio
energético do corpo. A terapia magnética é capaz de induzir
respostas adaptativas homeostáticas.
O Ventilador Keppe Motor contém ímãs girantes que
captam energia magnética do espaço e a projetam no ambiente, trazendo grande efeito terapêutico às pessoas circundantes. A simples exposição do organismo aos campos
girantes desses ímãs possibilita relaxar magneticamente
os vasos sanguíneos aliviando-os de tensões diversas, causadas pelo estresse diário, restaurando o equilíbrio do cor-
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Recebe esse nome
porque foi desenvolvido segundo princípios inovadores que
surgiram da pesquisa
do cientista Norberto
Keppe sobre a Física,
e que foram expostos
em seu livro “A Nova
Física da Metafísica
Desinvertida”.

Além dos benefícios terapêuticos dessa tecnologia, os
ventiladores Keppe Motor economizam até 80% de energia
em comparação aos ventiladores comuns. Por utilizar energia ressonante – harmônica e saudável com o ambiente – o
motor trabalha frio e em equilíbrio com a natureza.
* GUILLOT, J. D. Z. La magnetoterapia y su aplicación en la medicina.
Rev Cubana Med Gen Integr 2002;18(1):60-72
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A Essência de tudo o que existe vem
de sua Vibração interna
“O próprio corpo humano é o resultado de uma vibração interna que
o formou e permanece vibrando,
tendo recebido pela filosofia o nome
de alma: anima, em latim, significa
o elemento que anima, como se fosse um dínamo (gerador) decorrente
imediatamente da energética pura.”

Norberto Keppe*
Extratos de diversos livros do autor
sobre conceitos da Nova Física
“Trabalhar com a Física Trilógica é
viver em um Universo de magia, porque é a ciência da elevação transcendental. Por exemplo, todo o planeta
está em vibração, e cada elemento
está recebendo e transmitindo energia, seja no campo sensorial e principalmente psicológico (espiritual).”

EDITORIAL
Caro Leitor
Temos ouvido muitos dizerem nos
meios de comunicação: “após a Covid-19 o mundo nunca mais será o
mesmo”. Cada um se pergunta: o que
querem dizer com isso? Toda a nossa
vida vai mudar sem que sejamos consultados? Aliás, nossas vidas já foram
mudadas de forma compulsória. Em
nome da ciência e da saúde, todos estamos colaborando para tentar salvar
vidas e aceitando restrições que, antes, seriam impensáveis.
Para muitos a vida mudou para pior.
Para outros nem tanto. Para a natureza, parece que mudou para melhor: as
águas, os céus, os rios e os mares descansam... A poluição diminuiu. Mas,
pouco usufruímos disso.
Uma coisa é certa: a vida interior de
cada um está profundamente abalada, as doenças mentais, os homicídios, suicídios, divórcios estão se

“Para entender a Física temos inicialmente de compreender todas as
questões da energia que se manifesta
através do setor do magnetismo, com
seus derivados imediatos: eletricidade, eletrônica (força e movimento,
luz, química, tempo e espaço). Tudo o
que existe é estruturalmente vibração
energética, aparecendo também em
forma gasosa, líquida e sólida. A mesma energia que elabora tempo e espaço constitui o ser humano; é por este
motivo que estamos vivendo neles. A
Física é ciência fundamental cujas leis
têm aplicação universal de imediato,
se for entendida em sua verdadeira
dimensão.”
“É na música que a ressonância se
manifesta mais evidente, pois quando
o instrumento vibra de acordo com a
do ouvinte, ele se acalma e se sente

multiplicando... Milhares de empresas estão falindo. Milhões de pessoas desempregadas. Um cenário
apocalíptico.
Não parece que muitos estavam preparados para isso, porque, quando a
situação de emergência se concretiza,
surgem problemas não imaginados.
Mais do que nunca, precisamos buscar recursos em nosso próprio interior. Como fazê-lo, se tudo nos puxa
para os perigos que nos cercam?
A Ciência Trilógica - a Terapia para o
Mundo - tem muito a contribuir neste
momento. Por isso, a Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco oferece cursos,
palestras, lives, atendimento individual e oficinas online para todos os
interessados em seguir o caminho da
energia interior para melhor lidar com
as energias (boas e más) do exterior.
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
Diretora da Faculdade Trilógica
Keppe & Pacheco

bem; mas, sendo estridente, irrita a todos, sejam os humanos, animais, vegetais e até os minerais, tornando-os disformes – estou mostrando que todo o
Universo é formado por essa energia
que Nikola Tesla descobriu, possuidora do lado positivo e outro atrativo,
que em contato com o tempo e espaço forma o mundo material – posso
afirmar que a denominação de criação
poderá também ser vista como sendo
o processo, que Deus realizou, para
que tudo o que existe seja formado
automaticamente, sem necessitar que
Ele faça peça por peça, não precisando de algum tempo de descanso, para
recuperar suas forças.”
“Vamos dizer que a desintegração
de qualquer massa acontece quando
a vibração interna cessa. Aqui entra a
questão da ressonância com a energia
escalar, que é naturalmente ligada ao
Ser Divino – podemos colocar aqui o
pensamento de que o afastamento, ou
a rejeição a Deus, adoece ou desintegra os seres... Vibração é vida, e a sua
privação o perecimento.”
*Norberto Keppe - Psicanalista, filósofo,
cientista social, pedagogo e físico independente, autor de 43 livros, fundador e presidente da SITA - Sociedade Internacional de
Trilogia Analítica, que unificou a ciência à
filosofia e teologia.

Ver os problemas para lidar com os Conflitos

Acompanhe, abaixo, a história de Roberto, que ilustra como a Psicanálise Integral fornece
ferramentas que nos auxiliam a lidar melhor com os conflitos na vida pessoal e profissional:
No escritório, Roberto passava muito
tempo lendo notícias na internet
... No fim do dia,
o trabalho ficava
acumulado na mesa, devido à sua
baixa produtividade... Só que Roberto, ao contrário, se imaginava muito
produtivo...
Agora, tendo que trabalhar em casa,
em contato 24h com a família, continuava lendo notícias na internet,
alheio a tudo à sua volta.
Com o tempo, passou a ter contínuas
dores de cabeça. Após vários exames,
os médicos não conseguiram descobrir
a causa das dores...
Roberto percebeu que seu mal era
psíquico. Por indicação de um amigo,
resolveu fazer um tratamento com
a Psicanálise Integral, por telefone.
Dias depois, após algumas sessões de
análise:
Roberto: - É incrível, doutor, minha
dor de cabeça
sumiu!

Psicanalista: - É que o senhor estava somatizando, para não ver seus
problemas.
Depois de algum tempo de análise,
sua percepção aumentou... No dia
seguinte, na análise por telefone...
Roberto: - Estou ficando muito
improdutivo; minha mulher está
se tornando inútil e alienada...
agora ela passa o dia todo vendo
televisão. Meus filhos estão ficando
selvagens...
ultimamente
eles parecem
demônios...

minha casa está se tornando um
manicômio. Não aguento mais!
Ao perceber melhor os problemas ao
seu redor e em si mesmo, Roberto
invertidamente acreditava que
estava piorando...
Roberto: - Doutor... estou me sentindo pior!

Psicanalista: - Você está se sentindo mal por causa de sua inversão!
Na realidade, você está mais equilibrado, pois agora admite perceber
problemas que antes negava, mas
que sempre existiram. E poderá
corrigi-los!
Essa nova compreensão do mundo é essencial para você começar a
resolver os problemas que, enquanto inconscientizados, estragavam
sua felicidade e a dos demais.
Roberto: - Ufa! Que alívio conscientizar isso...
Roberto percebeu que precisava
gostar de ver os erros para poder
corrigi-los e tornar a vida cada vez
mais fácil e bonita.

Saiba mais sobre a aplicação prática
da Trilogia Analítica através dos
Cursos de Pós-graduação em:
• GESTÃO DE CONFLITOS
• TERAPIA EM SALA DE AULA

(11) 97623 8598 | (11) 3032 4105
contato@keppepacheco.edu.br
www.keppepacheco.edu.br
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CURSOS ONLINE! Educação para Desinverter o Mundo

Graduação
Pós-graduação
Extensão
Oficinas
Formação de Professores
Testes de Proficiência
TOLES – Legal English
Examination

• Professores com
experiência internacional
• Método terapêutico de
Norberto Keppe
• Cursos regulares de 8
idiomas
• Certificação do MEC

Sempre um Curso
ideal para você!

Cursos em todas as áreas do saber:
Tecnologia / Socioeconomia / Saúde / Espiritualidade /
Artes / Educação / Línguas / MEIO AMBIENTE / ESTUDOS JURÍDICOS
São Paulo-SP - Av. Rebouças, 3115 | 11 3032 4105 | 11 97623 8598 / Cambuquira-MG - Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59 | 35 3251 3800 | 35 98872 3470

Aqui você se capacita
profissionalmente enquanto
aprimora seu inglês!

Terapia pela

TV e Rádio
Psicanálise Integral
por Telefone ou Online
Autoconhecimento: a chave para o Sucesso Profissional e Pessoal
Você sabia que as pessoas que mais se destacam no mercado de trabalho, e que possuem uma vida familiar e social mais equilibrada, são justamente as que não têm receio
de olhar para seu próprio interior, conscientizando tanto seus problemas, erros e dificuldades, como suas qualidades e aptidões?
Somente um verdadeiro autoconhecimento
faz com que aprendamos a lidar com nossas
emoções e as das outras pessoas, obtendo
excelentes resultados.

A SITA - Sociedade Internacional de Trilogia Analítica - conta com Psicanalistas e
Professores treinados no método terapêutico de Norberto Keppe, para auxiliar você
nesse processo de conhecimento interior.
Para se informar sobre Atendimento online
psicanalítico, com sessões individuais e em
grupo, bem como nossas Oficinas terapêuticas, ligue para: (11) 3032-3616
contato@trilogiaanalitica.org
www.trilogiaanalitica.org

Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco

Emissora TV Aberta SP
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

keppepacheco.edu.br/midias

