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FACULDADE TRILÓGICA

NOSSA SENHORA DE TODOS OS POVOS
Terapia para o Mundo!
Finalmente, você pode acessar o mesmo conteúdo de nossos cursos presenciais, de onde
estiver, através do Ensino a Distância, na única Faculdade de Ensino-Terapia do mundo,
com professores internacionais, treinados na
Psicanálise Integral (Trilogia Analítica)!

FACULDADE
TRILÓGICA

NOSSA SENHORA
DE
TODOS OS POVOS
FATRI - EAD

C

ursos transdisciplinares,
com aplicação da ciência
Trilogia Analítica, dos
psicanalistas e escritores
Norberto Keppe e Cláudia
B. S. Pacheco, nas diversas
áreas do saber!

Trata-se da nova Faculdade que acaba de
abrir suas portas: a Faculdade Trilógica Nossa
Senhora de Todos os Povos – FATRI - EAD, recém-credenciada pelo MEC.
Sua missão: desenvolver o ser humano integralmente, pela conscientização da patologia individual e social. Sua essência: preservar o mundo da destruição causada pelas
corrupções, calamidades e guerras. Seu objetivo: oferecer formação sólida, inovadora e
transdisciplinar, com as novas tecnologias de
aprendizagem a distância.
Para isso, utiliza-se da Trilogia Analítica (Psicanálise Integral) de Norberto Keppe e Cláudia Bernhardt Pacheco, que unifica Ciência,
Filosofia e Teologia, daí seu nome Trilógica.
Esses três campos correspondem, no ser humano, ao Sentimento (amor), Pensamento
(razão) e à Ação (boa, bela e verdadeira).
A FATRI-EAD homenageia a Mãe de Cristo,
sob o título de Nossa Senhora de Todos os
Povos, referindo-se às mensagens de esperança de Maria, para o mundo, nas aparições
de Amsterdam – Holanda.
Conheça nossos cursos que, certamente, vão
atender seus ideais e necessidades.

FATRI - EAD

11 93752-7604
A Verdadeira Ciência
É Também Filosofia e
Principalmente Teologia
Artigo de Norberto Keppe, pág. 3

Livre Distribuição e Circulação autorizada pelo artigo 26, parágrafo 2º da Lei 517/2007, combinado com a Lei federal 5250 de 9/2/1967, artigo 2º: “é livre a publicação e circulação no território nacional de livros, jornais e outros
periódicos, salvo se clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes”, e lei de 31/12/1973. Mantenha a cidade limpa. Não jogue na via pública.

FACULDADE TRILÓGICA

NOSSA SENHORA DE TODOS OS POVOS
FATRI - EAD
Estudar na FATRI – EAD é ter todos estes benefícios:

Finalmente, de onde estiver,
você pode ter acesso ao Ensino
Transdisciplinar, estudando na
única Faculdade do mundo que
utiliza o Método Terapêutico
de Norberto Keppe, com
professores internacionais,
em cursos com aulas online
e encontros presenciais nas
atividades práticas.
Resultados
obtidos até agora,
pelo Método
Terapêutico,
conforme
pesquisa
realizada com
nossos alunos:

• aprendizado mais fácil, eficaz e interessante
• método terapêutico de Norberto Keppe
• espiritualidade: o ser humano espiritualizado é o que está
consciente de que sua essência e existência dependem de seu
relacionamento com o Ser Divino.
• cursos em 8 idiomas: português, inglês, espanhol, italiano,
francês, alemão, sueco e finlandês
GRADUAÇÕES
VESTIBULAR 2021/2:
• Teologia – Bacharelado – 3 anos
• Pedagogia – Licenciatura – 4 anos
Cursos autorizados pela Portaria MEC 201/2021,
publicada DOU de 12 de março de 2021

Evoluíram no
trabalho

71%

Melhoraram
na saúde

86%

• autoconhecimento aprofundado

Resolveram
conflitos

75%

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
em 9 áreas do saber:
• Nova Física e Tecnologia
Keppe Motor
• Psicanálise Integral
• Psicossomática
• Educação e Pedagogia
• Sociopatologia
• Espiritualidade e Teologia
• Meio Ambiente
• Artes e Comunicação
• Centro de Línguas

MATRÍCULAS ABERTAS!

PÓS-GRADUAÇÕES
Lato Sensu
• Gestão de Conflitos – Psicosócio-patologia
• Especialização em Nova Física
e Tecnologia de Motores
Ressonantes
• Teologia Trilógica
• Terapia em Sala de Aula
• Formação de Tradutores e
Intérpretes de Conferência
• Psicossomática Integral: A
Medicina Energética
• Sociedade Trilógica: Empresas
e Residências
• Artes: A Consciência da Beleza
e a Beleza da Consciência
Em Inglês
• Leadership and Management
– Intercultural Studies
• English Communication
Management

11 93752-7604 / keppepacheco.edu.br / contato@keppepacheco.edu.br
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A Verdadeira Ciência é Também Filosofia e Principalmente Teologia
NORBERTO KEPPE*
Trechos do livro
Trilogia Analítica e Exorcismo
O processo de psicoterapia inclui todos os recursos possíveis, para levar o ser humano ao
encontro da realidade: aconselhamento, orientação e o processo em si, de verificar os males
que ocasionou, principalmente os escondidos
da consciência, que os especialistas da vida
do inconsciente buscam na Psicanálise — este
último chega até ao sobrenatural, demoníaco,
que é a etiologia fundamental, para todas as
desavenças humanas e sociais. Daí a inclusão
que realizei dos fatores teológicos e filosóficos,
dentro dos científicos corretos — a Ciência,
sem Filosofia e sem Teologia, não é verdadeira,
pois os três campos, mesmo diferentes em suas
aplicações, são semelhantes na Essência: uma
só estrutura essencial em três setores distintos.
Em seu livro: Não te Deixes Vencer Pelo Mal, Gabriele Amorth cita uma frase do papa Paulo VI:
«quem não crê na existência do demônio, está fora
da Igreja» — mas eu digo: quem não acredita no
demônio, está fora do mundo, pois o que parece
mais evidente é justamente a inspiração para o
mal que cada pessoa sente até na própria pele,
além das condutas absurdamente patológicas,
de caráter natural e principalmente sobrenatural. O leitor precisa lembrar que a Bíblia esclarece
muito bem a conduta de nossos primeiros pais,
de contrariar a orientação do Criador, ao aceitar
a oposição ao Bem que os Diabos fariam, o que

é que habitamos o que denominei de Reino
do Homem, que nos foi dado pelo Criador, e
os diabos se intrometeram, desejando tomar
para eles. Segundo, é que os demônios são
seres espirituais, inadequados para viver em
regiões materiais. Terceiro, já temos nossos
Anjos, que foram criados para nos cuidar. Se
os malignos não souberam nem cuidar deles,
como querer tomar agora essa função? De outro lado, aponto suas patologias, que trazem
tanto aborrecimento, e a causa fundamental
reside nas ideias delirantes que elaboraram,
tentando vê-las como se fosse possível, mesmo em seu universo espiritual.

Queremos ser livres, como Deus
nos criou
A Festa Dos Anjos Em Ascensão - CATINARI, 2020

continua existindo até hoje. O mal nos afastou de
Deus, obrigando-nos a conscientizá-lo se quisermos retornar ao convívio com a Realidade — não
podemos ignorar que o Mal inclui o total esquecimento do Bem, que agora a própria e verdadeira
Ciência está fornecendo.
O principal fito do meu trabalho, a Trilogia Analítica, é o de conseguir afastar Lúcifer e seus asseclas da intromissão na vida de nosso Planeta.
Sei que é uma tarefa hercúlea, acima de nossas
forças, mas alguém tem de começá-la. Alguns
indícios que esclarecem meu desejo: primeiro,

Deus nos criou livres, e os seres humanos mais
patológicos teimam em nos aprisionar em
suas regras ilegais. Chegamos ao momento de
sermos independentes de qualquer injunção que
nos prende aos que nos usam para retirar vantagens, materiais e até espirituais — desejamos dar
um basta a essa existência indigna, amordaçados
e acorrentados aos indivíduos ruins e demônios,
que nos impedem de ser o que somos, porque,
sem Liberdade, deixamos até de Ser.
*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.

Editorial
Caro Leitor,
A Associação Keppe & Pacheco
de Ciência e Tecnologia* tem a
satisfação de anunciar a abertura
de mais uma Instituição Superior
de Ensino, desta vez, com Ensino
a Distância: a Faculdade Trilógica
Nossa Senhora de Todos os
Povos– FATRI-EAD. Como o nome
diz, a finalidade desta faculdade é
levar, a todos os povos do mundo,
cursos em vários idiomas, com a
aplicação da Trilogia Analítica - que
unifica Ciência, Filosofia e Teologia.
Nosso objetivo é espiritualizar as
ciências, ampliando os benefícios

terapêuticos para todos os campos
do saber. Há muito se aguardava uma
Instituição de Ensino Superior, NÃO
CONFESSIONAL, que valorizasse tanto a espiritualidade quanto a filosofia
e a ciência.
O mundo precisa de líderes que desejam o retorno da Bondade, da Beleza
e da Verdade na sociedade. Aqui está
ela, ofertando seus cursos a todos os
interessados!**
Não há idade para cursar a FATRI-EAD!
Todos os amigos de Deus poderão
exercer seus ideais e melhorar sua
qualidade de vida e a de seus semelhantes. Aproveite as horas livres e as

em que precisa ficar em isolamento…
Não se sinta sozinho, sem utilidade e
sem poder fazer a diferença!
Temos cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão (Livres). Haverá
sempre alguma atividade prática presencial para o toque de humanidade
e relacionamento tão importantes
em qualquer processo de ensino.
Matricule-se na FATRI-EAD e participe
da formação da Era Dourada da humanidade!
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
Diretora das Faculdades Trilógicas

* A ASSOCIAÇÃO KEPPE E PACHECO, constitui-se de pessoa jurídica de direito privado,
nos termos do artigo 53 e seguintes do Código Civil Brasileiro, sem fins econômicos,
constituída por prazo indeterminado, de
caráter cientifico organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo
e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos
que a ela se dirigirem, independentemente
de classe social, nacionalidade, sexo, raça,
cor, ou crença religiosa, adotando, desde
logo, como nome fantasia a denominação:
Instituto Keppe e Pacheco de Ciência e Tecnologia.
**IES credenciada pela Portaria MEC
124/2021, publicada DOU do dia 8 de março de 2021
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A Nova Física na Prática
Conheça os Ventiladores que usam a energia capaz de mudar o mundo.

A Ophicina Artesanal da Keppe Motor está
localizada no sul de Minas Gerais, na cidade de Cambuquira, dentro do Departamento de Nova Física da Faculdade Keppe
& Pacheco.
Nela são produzidos Ventiladores e Motores com a Tecnologia Keppe Motor de
motores de energia magnética ressonante, premiada internacionalmente por sua
inovação e eficiência.

climatizador

Além da alta tecnologia, a Ophicina se diferencia pela inclusão social. Sua equipe
é composta de engenheiros, artesãos e
alunos do curso de Gestão Ambiental. Os
motores são produzidos por engenheiros
experts na ciência que concebeu esta tecnologia: a Nova Física de Norberto Keppe.

R et r ô

Atualmente, da linha de produção saem
ventiladores de mesa, de parede e de pedestal, e climatizadores, além de Motores
de 60W e 16W.

KeppeMotor

Benefícios:
Ventilador de Mesa Keppe Motor

ART DÉCO

Saudáveis pelo magnetismo / Economia de até 90% de energia / Motores
frios e duráveis / Energia Magnética:
harmonizadora do ambiente / Bivolt
automático (110/220v-50/60Hz)

A Ophicina leva à humanidade uma tecnologia essencial para o planeta, utilizando em seus produtos a energia capaz de
mudar o mundo.

Inovação e
Empreendedorismo Social

Tecnologia Premiada Mundialmente
Vencedor

Para saber mais sobre a
Tecnologia Keppe Motor, acesse:
keppemotor.com

2020
Winner
Silver Prize

HONG KONG
HKEIA Award
Motor de Alta de
Eficiência Energética

HONG KONG
HKEIA Award
Prêmio Máximo de
Inovação e Tecnologia

EUA
Global Leap Award
2015-16

BRASIL
Prêmio Potência Fiee
Energias renováveis
Eficiência energética

REINO UNIDO

REINO UNIDO

Pioneiro em Tecnologia APAC Business Award
de Motores pela revista Provedor Mais Inovador
Corporate Vision
de Tecnologia de
Motores Elétricos

11 98207-3193 / keppepacheco.edu.br / contato@keppepacheco.edu.br
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cursos
Presenciais e Online

Nova Física e Tecnologia Keppe Motor
Pós-graduação

Extensão

Especialização em Nova Física e Tecnologia de
Motores Ressonantes (Keppe Motors)

Introdução à Nova Física –
Tecnologia Keppe Motor

Estude a mais nova tecnologia de motores aplicada a produtos de eficiência energética, através do
princípio de ressonância eletromagnetomecânica:
a Tecnologia Keppe Motor.

Os princípios da Nova Física de Norberto Keppe, que
levaram à elaboração da tecnologia mundialmente
premiada do Keppe Motor.

Com eficiência de até 90 %, o Keppe Motor é uma
tecnologia premiada mundialmente, procurada
por engenheiros e técnicos de diversas áreas e países, que desejam inovar e obter soluções mais eficientes, simples e de menor custo.
Carga horária: 360h • Certificado de Especialização
Lato Sensu regulamentado pelo MEC, Portaria COSUP 016 de 04/04/2021, para graduados, ou de Extensão Universitária, para não graduados.

Carga horária: 20h com 4 aulas temáticas • Certificado
de Extensão Universitária regulamentado pelo MEC
A Física de Keppe – o Universo Transcendente
O estudo da Energia Essencial que forma o mundo
espiritual e material
Carga Horária: 60h com 15 aulas temáticas • Certificado de Extensão Universitária regulamentado
pelo MEC

“A energia constitui o centro
de toda a realidade, e qualquer
estudo tem de sair do
conhecimento desse fato.”
Norberto Keppe
11 98207-3193 / keppepacheco.edu.br / contato@keppepacheco.edu.br

5

A Energia Transcendente das Artes
Cláudia B. S. Pacheco
Trechos do livro Nova Física e Psicanálise
A Energia da Consciência
Quando Keppe introduz o conceito de estética e arte em
sua ciência, isso é uma ideia muito intrigante, um campo
novo e especial de pesquisa. É um campo incrível para
nós considerarmos, e enormemente interessante para
estudarmos. Podemos compreender muito mais fácil o
mundo das Artes do que o da Matemática, e as Artes são
muito mais energéticas.
A civilização tem ido para o caminho errado tirando o
foco da religião, ética, arte, filosofia e da necessidade de
fazer o bem. Não temos oportunidades de participar ou
assistir a atividades artísticas como tínhamos antes. Mesmo a música hoje em dia está sendo produzida digitalmente – uma forma que não é apropriada para nossas
ondas cerebrais. Toda a civilização está focada na matemática, no dinheiro e em computadores, o que está causando uma espécie de atrofia dos nossos cérebros devi-

do à privação da vibração que recebemos das artes. Por
exemplo, temos uma estação de rádio aqui em São Paulo
que toca óperas e valsas vienenses toda manhã – o que é
uma raridade hoje em dia. Esse tipo de música ativa áreas
do nosso cérebro que são muito ligadas aos sentimentos
de estética, beleza, amor, felicidade – sentimentos que
escritores e compositores do passado trouxeram para o
mundo. Temos a chance de ressonar com eles, de sincronizar com essas vibrações mais elevadas.
Uma vez um grupo de físicos queria estudar os movimentos de Nureyev enquanto ele estava dançando, porque
eles não podiam entender como ele podia pular tão alto.
Keppe nos explicou, certa vez, que quando uma pessoa
está se movendo e também tem conexão com a arte, ela
está em conexão com algo superior. Essa conexão permite que o artista capture mais energia e realize proezas
que são impossíveis de explicar fisicamente. Isso acontece conosco também: se fazemos algo bom, recebemos
um tipo de energia que pode nos elevar para fazer algo
que nunca pensaríamos sermos capazes.

Artes e Comunicação – Cursos
Pós-graduação

Extensão

Artes: A Consciência da Beleza e a Beleza
da Consciência
O resgate da consciência da beleza e da
beleza da Consciência. Desenvolva a sensibilidade estética e as habilidades do fazer artístico, para melhorar sua saúde.

Criatividade, Design e Comunicação nas
Artes
O estudo da Energética das Artes e o aprendizado integrado de várias linguagens artísticas: desenho, marketing estratético, comunicação, artes visuais e tecnologia, psicocine.

Artes: A Cura para as Dificuldades Psicológicas e Sociais
O objetivo deste curso é despertar a sensibilidade artística
preparando o aluno para lidar
melhor com problemas individuais e sociais.

11 98429-9890 / keppepacheco.edu.br / contato@keppepacheco.edu.br

Estude Fazendo Terapia!
11 93752-7604

Pós-graduação

Gestão de Conflitos
Psico-sócio-patologia – Lato Sensu ou Extensão
É possível frequentar um curso de pós-graduação e fazer
psicoterapia ao mesmo tempo? Sem dúvida! E são nossos
alunos de Pós em Gestão de Conflitos que atestam isso!
“Melhorou minha vida profissional, pois aprendi a ver as
pessoas com outros olhos, aprendi a ouvir, não me irritar,
acalmar as pessoas estressadas” (Rosana Galdino, bibliotecária)

Um curso único, que fornece os instrumentos para o aluno atuar na gestão de
conflitos em sua vida pessoal e profissional!
Hoje se exige cada vez mais equilíbrio para lidar com adversidades e conflitos
interpessoais.
A partir do conhecimento de si e da sociedade, este curso, composto por
aulas teóricas, práticas e oficinas terapêuticas de autoconhecimento, visa à
conscientização das causas mais profundas, psicossociais, muitas ainda inconscientes, que geram os atritos e problemas individuais e sociais.
Curso ideal para aplicação prática em todas as áreas profissionais (professores
em sala de aula; administradores, gerentes e líderes em suas equipes e empresas; profissionais de saúde em seus atendimentos).

Online - Ao Vivo
Matrículas abertas o ano todo!

Alguns dos cientistas, teólogos e pensadores estudados neste curso.

Jesus Cristo

Sócrates

Platão

Viktor Frankl

Sigmund Freud

Nikola Tesla

Cláudia B. S. Pacheco

Norberto R. Keppe

Psico-sócio-patologia - Metafísica Desinvertida - Psicossomática Integral e Psicogenética - Psicoenergética e a Nova Física
Filosofia: Psicanálise do Pensamento Universal - Arte: a Importância da Estética para a Saúde Psicossocial - Espiritualidade Trilógica

11 93752-7604 / keppepacheco.edu.br / contato@keppepacheco.edu.br
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Ps i cossomát ic a
O Desejo da Fórmula Mágica
para Tratar as Enfermidades
Eles conseguem? Negativo. Além dessa sensação de melhora se esvair em curto tempo,
os efeitos colaterais indesejáveis não tardam a aparecer. E com eles, às vezes, sérias
complicações de saúde.

Cláudia B. S. Pacheco,

A grande novidade dos anos oitenta, trazida
pelas medicinas e terapias alternativas - a
chamada abordagem holística das terapias
(embora elas não sejam verdadeiramente
holísticas, pois não tratam das causas psicológicas) - criou um novo e milionário mercado de vitaminas, dietas “naturais” e terapias
baseadas em ervas, flores, perfumes.

Os remédios mais vendidos nos Estados
Unidos são os antiácidos e digestivos, os
moderadores de apetite, os tranquilizantes,
e as vitaminas. Ultimamente, os anabolizantes tomam conta do mercado negro e
eles servem para reforçar o sentimento de
narcisismo, de poder de quem os consome,
assim como as vitaminas, que dão a ilusão
de rejuvenescimento. O ser humano faz uso
dessas poções mágicas numa tentativa de
mascarar a sua realidade, seus problemas,
suas restrições.

Uma pesquisa realizada na Itália, recentemente, mostra os números milionários desse comércio. Mas, de outro lado, apontam
para o perigo da ingestão indiscriminada
das referidas ervas, mencionando diversos
efeitos colaterais - sendo que alguns acabam nos hospitais. Sintomas de cefaleia, hemorragias, problemas cardíacos, entre eles
aumento ou redução dos batimentos cardíacos, reações alérgicas, entre outros, podem
ser os desconfortos causados pela ingestão
irracional de remédios naturalistas.

A Cura pela Consciência
o Poder da Medicina Energética
Aprenda mais através de um Curso de Extensão único e
inovador. Curas através da Verdade (Conscientização)
Curso em 3 módulos mensais
Com Certificado de Extensão Universitária.

Os médicos italianos alertam: cuidado com
a administração de ervas a crianças, mesmo
as mais inofensivas como o chá de camomila, que age diretamente no sistema nervoso
central.
Porém, o remédio mais eficaz, que atinge
diretamente a fonte de todas as doenças,
como suas curas, é o mais rejeitado pelos
doentes: a verdade, principalmente a consciência da patologia psíquica, que na sua
maior parte está inconsciente nos seres humanos e na sociedade em geral.
Cláudia B. S. Pacheco, psicanalista
Excerto do livro De Olho na Saúde

Recupere a saúde e o
bem-estar usando a
Verdade da Consciência
que cada ser humano
possui, gratuitamente,
dentro de si, mas que não
está usando corretamente!

11 93752-7604 / keppepacheco.edu.br / contato@keppepacheco.edu.br

ATIVE SUA
SAÚDE EM
UM CURSO
DE LÍNGUAS

86% dos
alunos
Relataram melhora
em sintomas físicos
ou psíquicos

Ligue já!

11 98429-9890

Prof. Fabrizio Biliotti (Itália)

Inglês

MÉTODO TERAPÊUTICO
DE NORBERTO KEPPE

Francês

11 5181-5527
11 99759-4657

Finlandês Português

Início imediato
Certificado pelo MEC
Professores
Psicossocioterapeutas

millenniumlinguas.com.br
11 3814-0130
11 98429-9890

Sueco

N.C., Médica-cirurgiã

Nosso método terapêutico ajuda-o a lidar com
as dificuldades, através desse autoconhecimento, melhorando sua capacidade de comunicação, competência social, produtividade, trabalho em equipe e saúde física e mental.

UNIDADE CHÁCARA STO ANTÔNIO
Américo Brasiliense, 1777

Alemão

“Eu percebi que, ao final da aula,
estava mais leve, menos estressada
do que ao chegar.”

Aprender um idioma é um processo natural, inerente ao ser humano. O que impede esse aprendizado são os obstáculos internos, emocionais,
que elaboramos. Quanto mais a pessoa se conhece, melhor funciona a sua inteligência e o
processo natural de aprendizagem.

UNIDADE REBOUÇAS
Avenida Rebouças, 3887

Italiano Espanhol

central3@keppepacheco.edu.br

UNIDADE AUGUSTA
Augusta, 2676 - 6o. andar - Loja 61

11 3814-0130
11 98429-9890

Cambuquira – MG
Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59

35 3251-3800
35 98872-3470

UNIDADE CALDAS
Casa da Cultura
(ao lado da Santa Casa)

(35) 99752-3078

Entre no mundo da

CONSCIÊNCIA
Publicações da Trilogia Analítica, a Escola de Pensamento de Norberto Keppe. Em 43 anos,
duas mil e quatrocentas obras publicadas em 9 idiomas, entre livros, revistas científicas,
periódicos, CDs, DVDs, material didático e tecnológico.

Últimas publicações

35 3251-3800 | 11 3032-4105 | 11 3032-3616 | www.livrariaproton.com.br | Av. Rebouças, 3115 - São Paulo - SP

Ventilador de Mesa

PSICANÁLISE
INTEGRAL

AR T DÉCO
KeppeMotor

ONLINE
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

Informações e marcação da 1ª entrevista:

11 94720-3783

11 3032-3616 – São Paulo – SP / Cambuquira-MG / Caldas – MG - contato@trilogiaanalitica.org / www.trilogiaanalitica.org

Motor Magnético
Economia de até
80% de energia

11 98207-3193
keppemotor.com

Oficinas
Terapêuticas

Terapia pela

TV e Rádio

Programa O Homem Universal e
STOP a Destruição do Mundo
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

Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco

keppepacheco.edu.br/midias
Youtube: Faculdade Keppe e Pacheco

Aprenda a lidar com as emoções
próprias e dos outros e diminua o
estresse dos conflitos do dia a dia.
Consulte próximas datas no site:

keppepacheco.edu.br

Conserve Seus
Dentes Naturais
Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
Av. Rebouças, 3887 (atrás Shop. Eldorado)
Tel: (11) 3814-2159

9 8107 4743
www.odontotrilogica.odo.br

Verdadeiros Líderes!
Capacitados em Inglês para
os desafios internacionais.
FACULDADES TRILÓGICAS

“True leaders work tirelessly to help their people
achieve goodness, well-being and happiness,
not to become modern slaves in today’s inverted
system where only a few receive the benefits.
The world is greatly in need of these conscious
and truly spiritual leaders.”
Cláudia Bernhardt Pacheco,
Director, Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco

Pós-Graduação em Inglês
Leadership and Management
Intercultural Studies

Ministrado em sua maioria em inglês, esse curso prepara
líderes para a transformação da sociedade.
É voltado para profissionais que procuram melhorar suas
competências de liderança e relacionamentos no ambiente
de trabalho, bem como em suas vidas profissionais e
pessoais.
E que queiram desenvolver sua capacidade de falar em
público, comunicar-se em inglês e compreender culturas
estrangeiras de uma forma ética e construtiva.

Pós-Graduação em Inglês
Leadership and Management
Intercultural Studies
Av. Rebouças 3115, São Paulo – SP / Tel 11 3032-4105 | 11 98429-9890 / central3@keppepacheco.edu.br

