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O Ser Humano é Mais Espírito
do Que Matéria

esperar, depois do perecimento,
que teriam razão, porque aí já não
Texto do livro PARUSIA poderiam escolher diferente para
RESTAURAÇÃO DO PARAÍSO
se salvar. Na psicose, o ser humano
praticamente sai da dimensão
O aspecto essencial do Ser
humana para a delirante que, sem
Humano é Eterno, ou seja, jamais
dúvida, é demoníaca. Já não sente e
desaparecerá – estou dizendo no
pensa como homem, mas como ser
que denominamos de Alma, que
espiritual, geralmente demoníaco,
constitui a Energia Fundamental
no sentido de esbanjar demais,
vinda do Criador, na Forma mais
ou se fechar excessivamente. A
Pura, sem qualquer defeito, daí
questão da origem da doença,
a sua Constituição Perfeita. O
principalmente a mental, é devido à
único elemento que conseguimos
Escola de Atenas, Rafael Sanzio, 1509 (No detalhe: Platão e Aristóteles)
extrema contração ou, ao contrário,
deformar é o Existencial, mais
atinente ao Corpo, com deficiências e Base
natural. Vida é Espírito que, em parte, se ao exagero de lassidão.
Sã. Em nosso aspecto Essencial, temos meio
transforma no que denominamos de matéria,
Em qualquer tipo de trabalho e de
ser na Terra, e meio no Céu. Por isso é que,
ou organismo. Mas, com o perecimento,
automaticamente, percebemos a Existência de
continuamos normalmente com o Espírito, psicoterapia, o profissional tem de enfrentar
Deus, com seus anjos e santos, pois estamos
em contato com os Seres Espirituais do Além, os maus espíritos, creia ou não, pois o Ser
mergulhados com Eles nesse Universo
e os que deixamos aqui – por essa razão, Humano os introduziu em sua existência, e
Espiritual. Posso falar que vivemos mais Nele
frequentemente, sonhamos com pessoas agora tem de suportá-los, querendo ou não. A
do que no Mundo Material – o próprio Corpo
que já partiram e, principalmente, com os verdadeira Existência é a que está de acordo
Humano constitui um prolongamento do
Espíritos: Deus, anjos, santos, e todos os que com a Essência, porque esta última veio
diretamente das mãos do Criador, enquanto
Espiritual.
habitam essa existência sobrenatural.
podemos escolher o modo de existir, que nem
O Essencial é o Elemento Fundamental
A formação acadêmica é desanimadora, sempre será conforme a Realidade.
que, inclusive, forma o Existencial, pois
porque rejeita a maior parte dos conhecimentos
O tempo só existe para o elemento material,
contém, dentro dele, todas as formas de vida
que estão no setor espiritual, e constituem a sua
– posso afirmar que carrega tudo o que possa
grande maioria. O elemento material, mesmo pois o espiritual é eterno. O espírito durará
ser, a União de todos os elementos criados,
que o Universo tenha bilhões de Planetas para sempre, no tempo e espaço.
e que ainda poderão existir. A maior parte
habitados, constitui talvez 10% de toda a
do que possa haver não há ainda, porque
População criada. Essa dúvida das Academias é *Norberto Keppe: Psicanalista, filósofo, cientista social,
pedagogo e físico independente, autor de 44 livros, funnão seguimos corretamente o Essencial, ao
devido à influência dos Seres Demoníacos, que dador e presidente da SITA - Sociedade Internacional
querer inventar uma nova maneira de existir,
não percebem mais, porque vivem na soberba, de Trilogia Analítica, que unificou a ciência à filosofia e
que não esteja de acordo com a Constituição
inveja, ódio e avareza do Criador; e não adianta teologia.
Norberto Keppe*

AÇÃO SOCIAL
30 anos de atividades
restaurando o planeta!

FORUM

PERMANENTE
stop.org.br

Participe!

Siga no Instagram o perfil de

C lá u d i a B er n h a r d t
de Souza Pacheco
Respostas claras, à luz da Trilogia Analítica, para
suas dúvidas mais profundas.

@ claudia.bernhardt.pacheco

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.
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FORUM

GRUPOS DE LEITURAS
TERAPÊUTICAS GRATUITAS
ONLINE

PERMANENTE

Caros leitores:
Quero convidá-los a acompanhar as incríveis atualizações
de nosso site STOP Fórum Permanente, e contribuir com
essa iniciativa, que visa à conscientização da humanidade
sobre o Projeto STOP a Destruição do Mundo.
O STOP FÓRUM PERMANENTE é a janela da Trilogia
Analítica para o Mundo! Uma plataforma online de pesquisa sistêmica e difusão da ciência trilógica (que unifica
filosofia, espiritualidade e ciência), aplicada às diversas
áreas do saber, com base nas soluções propostas em todos
os Fóruns STOP realizados desde 1993, em vários países,
com o objetivo de salvar e restaurar o planeta.
Aqui vocês conhecem e se mantêm atualizados sobre todos
os projetos e as ações sociais da STOP.
Juntem-se a nós e a todas as pessoas de boa vontade que
querem evitar, urgentemente, a destruição da Terra.
São 30 anos de atividades restaurando o paraíso terrestre.
E vocês também são convidados a fazer parte desta história
conosco, que está apenas começando.

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco

COMO PARTICIPAR

As Faculdades Trilógicas estão
oferecendo à população leituras
terapêuticas gratuitas online,
baseadas nos livros de Norberto
Keppe e Cláudia B. S. Pacheco. São
encontros semanais de reflexão
para conscientização das causas
dos problemas psíquicos, psicossomáticos e psicossociais.

Visite regularmente o site
(fatrinossasenhora.edu.br/
forum-stop-permanente)
e compartilhe-o com seus
amigos e familiares;
Torne-se um apoiador da
STOP;

As leituras, dirigidas por professores da FATRI, são realizadas em
vários dias e horários da semana.

Voluntarie-se nas ações que
já estão em andamento;

Para participar, escolha o dia e horário de sua preferência e inscreva-se pelo WhatsApp:

Inspire-se nas atividades e
nas propostas apresentadas
no site, e realize ações no
bem onde estiver.

fatrinossasenhora.edu.br/forum-stop-permanente

Grupo 1 – sextas-feiras, às 7h30
Grupo 2 – terças-feiras, às 12h30
Grupo 3 – terças-feiras, às 19h
Grupo 4 – sábados, às 16h
Inscrições:

11 99298-2225

KEPPE MOTOR EM NOTÍCIAS

KEPPE MOTOR Exportado para 10 países em 2022
Reações dos clientes têm sido muito positivas,
de acordo com o engenheiro-responsável da
Ophicina Keppe Motor, em Cambuquira-MG.

Apenas no 1º semestre de 2022, a Ophicina
Keppe Motor, sediada em Cambuquira-MG,
produziu e exportou ventiladores, motores, kits
e circuitos para 5 países da Europa (Alemanha,
França, Áustria, Itália e Portugal) e 5 das Américas (Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Uruguai
e Costa Rica), afora as unidades vendidas no Brasil. Dos produtos exportados, 15 eram motores,
13 ventiladores, 4 kits e
2 circuitos.

Segundo o engenheiro-responsável da Ophicina Keppe Motor, os clientes que adquiriram
os ventiladores e motores, relatam que, além
do benefício da economia de energia, sentem
grande melhora no ambiente, uma sensação de
bem-estar. A explicação é que os motores espargem energia magnética, natural e saudável, que
forma todos os seres existentes.

Vantagens dos Ventiladores Keppe Motor
1) Economizam até 80% da energia elétrica;
2) São ecológicos e saudáveis, pois funcionam em
harmonia com a natureza, através do magnetismo ressonante; 3) Têm um motor frio, que além

TECNOLOGIA PREMIADA MUNDIALMENTE

Ventilador
de Mesa Oscilante
Art Déco 30cm

Amálgama de Prata X Resina Composta (Plástico)
Decadência da Odontologia Moderna: no início, usava-se ouro para
restaurar os dentes de trás; no séc.
XIX, passou-se a usar o amálgama
de prata; hoje, muitos usam resina
composta ao invés do amálgama. No
entanto, o amálgama de prata é biocompatível com os dentes, enquanto
a resina não é, e pode necrosar a pol-

Adquira o seu!
loja virtual
www.keppemotorshop.com

Estude a Física de Keppe
e a Tecnologia Keppe Motor!
Informações e Inscrições:
(11) 3032 2675,
(11) 98207 3193,
contato@keppemotor.com
www.keppemotor.com
Lançamento
Livro Conta a
História da Nova
Física Keppeana
e do invento do
Keppe Motor

editoraproton.com.br

Conserve os Seus Dentes Naturais

Heloísa Coelho, dentista e professora
de Psicossomática da FATRI

de produzir uma brisa mais fresca, dá vida longa
ao equipamento; 4) acalmam pessoas e animais e
favorecem o crescimento das plantas.

pa; o amálgama tem menor risco de
recidiva de cáries do que a resina, e
pode durar 15 anos ou mais, ao passo
que a resina dura até 7 anos. Estudos
mostram não haver evidências convincentes de que o amálgama cause
os sintomas a ele atribuídos, ou que
sua remoção traga benefícios à saúde.(1) Porém, os que lucram com as
resinas apregoam tais enganos, prejudicando a saúde do povo, manten-

do-o alienado das verdadeiras causas
do sofrimento humano.
“O ser humano vive entre duas pressões: a primeira, do ambiente social,
e a segunda, do seu interior psicológico. (...) os dois exercem forte atuação: a) porque a estrutura social é
errônea, colocando o ser humano
sempre em choque; b) a vida psicológica, esposando ideias errôneas,
e não percebendo seus maus sentimentos, acaba por desnortear completamente a pessoa. O resultado
deste verdadeiro campo de luta são

as doenças físicas e psíquicas, as doenças sociais, os crimes, roubos e delinquências em geral.”(2)
1 CURY, I. A. Suplemento Saúde da Revista Manchete, n.
2223, 1994, p.5.
2 KEPPE, N. R. A Libertação dos Povos – São Paulo: Proton
Editora, 1993.

Conserve Seus Dentes Naturais

Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
Av. Rebouças, 3887 (atrás Shop. Eldorado)
Tel: (11) 3814-0130

9 1180 2488
www.odontotrilogica.odo.br
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Texto do livro PSICOTERAPIA POR TELEFONE

prova científica de que a energia que
nos dá vida, vibração, movimento,
ação, não vem da comida, mas da
vida psicológica/espiritual. É a Nova
Física da Metafísica Desinvertida!

O Erro de Colocar a
Vida Sensorial Acima
da Vida Psicológica
Cláudia B. S. Pacheco*

Isso é importante saber, porque
deveríamos viver eternamente, ou
certamente, bem mais do que vivemos. E não vivemos porque nos desligamos da fonte da vida essencial e
eterna. Esta fonte é a energia essencial, sinônimo de consciência, amor,
ação pura, beleza, justiça – todos
esses aspectos eternos, que nunca
mudam e duram para sempre.

Na Idade Média, as pessoas viam o
corpo, os instintos, os desejos como
um mal em si mesmos. Isto não é o
que Keppe propõe no seu trabalho
científico. Ele tem verificado que as
pessoas mais neuróticas e psicóticas
são mais ligadas aos aspectos sensoriais do que aos psicológicos. Isto
não quer dizer que o sensorial é mau
e deva ser eliminado. Mas esta atitude de fazer os aspectos sensoriais
mais importantes do que os psicológicos, representa nosso grande erro.
Se nossas vidas são gastas olhando
só para nossa alimentação, comida,
sexo, roupas e necessidades materiais, perderemos o melhor de nosso
ser e nossa vida.

Negamos o eterno em nós. Por
isso morremos, pois nossos corpos,
nossos instintos, dependem do espírito e da energia essencial para
existir e funcionar. Como nosso
corpo pode ser alimentado energeticamente somente por comida ou
sexo? É impossível. Agora, temos

Temos estudado estes aspectos
psicológicos na Psicanálise Integral,
e vemos que o que ajuda a curar as
pessoas é a fé. O que é fé? É a aceitação profunda do que é verdadeiramente de valor e essencial, sempre
presente, real e bom; fé para fazer
coisas boas e ações mais puras, e
acreditar que o que dura para sempre são os valores da beleza, esperança e justiça. As pessoas mais
inclinadas a alimentar tais valores
positivos são curadas muito mais facilmente no decorrer de suas vidas.
Vemos isso em nossa Clínica de Psicanálise Integral e em outras clínicas psiquiátricas também. Se a pessoa tem fé no que é bom, positivo,
e é cheia de esperança, ela se cura
mais facilmente, tanto de doenças
físicas, como de psicoses e neuroses.
*Psicanalista e escritora, com 12 livros
publicados. Vice-presidente da SITA, presidente e fundadora da Associação Keppe
& Pacheco e do Projeto STOP a Destruição
do Mundo, Diretora das Faculdades Trilógicas.

Faça Sua Pós-Graduação nas Faculdades Trilógicas!
As Faculdades Trilógicas oferecem cursos inovadores e transdisciplinares, que aplicam a ciência da Trilogia Analítica nas
diversas áreas do saber, proporcionando um alto grau de
conscientização, com a união
de ciência, filosofia e teologia.

Pós-graduações - Matrículas Abertas
•
•
•
•
•
•

Gestão de Conflitos
Psicossomática Integral: a Medicina Energética
Nova Física e Tecnologia de Motores Ressonantes (Keppe Motors)
O Divino nas Artes – Restaurando o Equilíbrio Psicossocial
Terapia em Sala de Aula
Pós-graduação em Inglês: Conflict Management

Por que há tantos conflitos? Como lidar com eles?
Vários são os desafios que as pessoas enfrentam na atualidade, para se adaptar
às mudanças nos relacionamentos interpessoais e sociais, e no trabalho, além
de encarar a forte pressão econômica.
Como agir com mais equilíbrio e saber
lidar com os conflitos?
A FATRI EAD oferece um curso terapêutico e prático que já auxiliou milhares de

pessoas: a Pós-graduação em Gestão
de Conflitos - Terapia Psicossocial de
Norberto Keppe. Nele, nossos alunos se
capacitam a gerenciar as situações conflitivas e estressantes na vida pessoal e
profissional.
Oficinas Terapêuticas semanais com a
psicanalista Cláudia B. S. Pacheco e sua
equipe.

“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

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

Obras de Norberto Keppe,
Cláudia B. S. Pacheco e outros
autores em 9 idiomas.
Material didático e tecnológico.

11 3032-4105
11 3032-3616
editoraproton.com.br
Av. Rebouças, 3115 - São Paulo

Terapia pela

TV e Rádio
Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco

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

keppepacheco.edu.br/midias
YouTube: Faculdades Trilógicas

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
contato@trilogiaanalitica.org
www.trilogiaanalitica.org

Jesus Cristo

Sócrates

Platão

Tesla

fatri.edu.br /

Freud

Viktor Frankl

Cláudia B. S. Pacheco Norberto R.Keppe

11 93075 7733

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 110, Ano XII publicada em 10 de agosto de 2022. Impressão: Plural Gráfica. Contato: stop@stop.org.br
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Idiomas com Terapia Keppeana:
Uma Exclusividade da Millennium Línguas!
Algumas opiniões textuais coletadas entre nossos alunos:
Pérsio Burkinski,
professor da Millennium Línguas
Centro de Idiomas das Faculdades Trilógicas
Keppe & Pacheco
Distribuímos um questionário perguntando a nossos alunos o que achavam do Método Psicolinguístico Terapêutico Trilógico de
Norberto Keppe, aplicado ao ensino de idiomas
na Millennium – Centro de Idiomas da FATRI.
Um deles respondeu com uma frase muito significativa: “Aqui aprendemos o idioma da vida”.
Outro estudante escreveu: “Gosto de vir aqui
porque é o único lugar onde me acalmo, durante a semana”.

“A Millennium
é um ambiente
agradável,
energizante e com
pessoas especiais.”

Em sua metodologia pedagógica, a Millennium ensina temas fundamentais para a vida,
por exemplo: como lidar com o estresse, resolver conflitos, tratar pessoas difíceis, como se
acalmar em situações de tensão, motivar-se para
ter uma existência mais feliz, como progredir

A.F., pedagoga

Os professores são oriundos do Canadá, França, Itália, Alemanha, Colômbia, Suécia, Finlândia e Brasil.

Benefícios Obtidos Pelos Alunos que
Experimentaram o Método Terapêutico
Trilógico de Norberto Keppe

De fato, o Método Keppeano, usado há um quarto de século em nossa escola, revela o que nos impede de ter uma existência cada vez melhor.

“Obtive um
crescimento na
forma de pensar e
falar em inglês. A
expectativa foi além
do esperado.”

J.S., empresária

S.B., estudante
pré-universitária

De modo geral os alunos compartilham dessas
ideias, afirmando que obtêm conhecimentos fundamentais sobre as leis psíquicas e sociais, adquirem maior bem-estar e desenvolvimento, através
do autoconhecimento, além de aprenderem, ao
mesmo tempo, um de nossos oito idiomas.

Conhecendo nossos bloqueios, vamos aprender uma nova língua de modo muito mais rápido, e obter uma abertura e um desenvolvimento
em todos os outros setores de nossa vida: relacionamentos, trabalho, realizações, vida financeira e estudos gerais de outras matérias.

“Desenvolvi muito o meu
inglês, pois é um método muito
prático, e aprendi, sobretudo,
a acreditar que é possível fazer
um mundo melhor agora.”

86%
82%
78%

Melhoraram
na Saúde

71%

Melhoraram
Profissionalmente

Eles são também todos psico-sócio-terapeutas com mais de duas décadas de experiência no
método criado por Norberto Keppe.
Graças a essa metodologia os alunos adquirem também vasta cultura, e um conhecimento
unificado de ciência, filosofia, teologia e artes no
idioma estudado.

Melhoraram na
Fluência

Pós-Graduações em Inglês*

Melhoraram na
confiança ao falar

até economicamente, e muitos outras recursos
psicológicos para melhorar nossa vida psíquica,
orgânica e social.
Aliás, muitos dos assuntos tratados neste jornal são estudados em outros idiomas neste centro da FATRI.
Tudo isso o aluno aprende lendo, escrevendo,
ouvindo e falando em inglês, francês, alemão,
espanhol, italiano, português, sueco, finlandês.

Conflict Management (Gestão de Conflitos)
English Communication Management
(Gestão de Comunicação em Inglês)
Dois cursos de pós-graduação na língua inglesa
oferecidos pelo Centro de Línguas da FATRI.
*Certificados com validade nacional conforme Resolução 01/2007 do CNE.

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

# Método Terapêutico de
NORBERTO KEPPE

Aprenda LÍNGUAS pelo

Ensino-terapia

KATIA MOREIRA
Professora de espanhol

AULAS PRESENCIAIS OU AO VIVO ONLINE
PROFESSORES
INTERNACIONAIS
Inglês

Francês

Sueco

ALTO DA BOA VISTA
R. São Benedito, 1661

(11) 5181-5527
(11) 99759-4657

Alemão

Finlandês

Espanhol

REBOUÇAS
Avenida Rebouças, 3887

(11) 3814-0130
(11) 98531-0291
(11) 98429-9890

Italiano

Português

MILLENNIUM
Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas

millenniumlinguas.com.br

Pós-Graduação em Inglês
Conflict Management

