
Norberto Keppe *

A senhora L.G. disse que o marido 
a impedia de viver a existência que 
queria, colocando empecilho ao seu 
trabalho. 

— O que a senhora associa ao seu 
marido? — perguntei-lhe. 

— Difi culdades... difi culdades... 
— Coloque o seu marido no seu interior. 
— Ah! O senhor pensa que sou eu 

que estou difi cultando minha exis-
tência? 

— É a senhora que está dizendo. 
Bem antes da descoberta do pro-

cesso de inversão, eu vinha tentando 

levar o cliente a ver, em seu íntimo, 
tudo o que olhava na sociedade e nas 
outras pessoas. É muito conhecido o 
exemplo, de Freud, sobre o espelho 
que o psicanalista seria para os clien-
tes. Pois bem, estendi tal conceito de 
modo geral ao mundo exterior, colo-
cando todos os fatos externos como 
referência aos internos. 

A interiorização é o processo mais 
importante em toda a Psicanálise In-
tegral, porque constitui na volta ao 
próprio interior: a fonte da vida e fe-
licidade. 

O senhor J. V., com a idade de 32 
anos, veio fazer psicanálise devido a 
suas difi culdades no relacionamento 
afetivo-sexual; era homossexual. 

J.V.: — Eu tinha uma dor de cabe-
ça, que me parecia mais de consciên-
cia, pois, quando saí daqui, desapa-
receu completamente.

Psicanalista: — Dor de consciência 
do quê? 

J.V.: — Da minha vida perdida, da 
forma que eu levei a vida, com todas 
as minhas bobeiras; com as atitudes 
destrutivas, juntamente ligadas ao 
homossexualismo; minhas invejas, 
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complexos, megalomania, arrogân-
cia... não sei se acredito nisso. 

Psicanalista: — Por que não admite 
que o senhor possa cometer erros? 

J.V.: — Eu acho que não aceito a 
consciência de meus erros; penso que 
faço tudo certo, direitinho. A procura 
que faço da perfeição é tão grande, que 
não me deixa ver os erros que cometo. 

Note o leitor, neste ponto, que o 
cliente não procurava bem a perfei-
ção, mas se achava perfeito — por esse 
motivo, tinha difi culdade em admitir 
seus erros. Esse perfeccionismo é 
muito ligado ao que eu chamo de teo-
mania: o desejo do homem de ser um 
outro deus.

J.V.:  — Eu sempre tive a opinião 
de que a mulher não presta; quando 
meu irmão namorava eu queria se-
parar os dois. 

Psicanalista: — Essa ideia de separar 
um do outro, a que o senhor associa? 
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Terapia no Rádio e na TV
MÍDIA STOP

www.stop.org.br
www.trilogychannel.org

Rádio e TV ONLINE: 
programas em vários idiomas

Programas STOP a 
Destruição do Mundo 
e O Homem Universal

• Sessões individuais e de 
grupo

• Adultos, adolescentes e 
crianças

• Psicanalistas formados no 
método psicanalítico de 
Norberto Keppe

• Sessões pessoalmente ou 
à distância  (telefone ou 
skype), em vários idiomas

na FATRI - CAMBUQUIRA

(35) 3251-3800 •      98872-3470

Av. N. S. Aparecida, 59 - Centro
Cambuquira - MG

keppepacheco.edu.br

KEPPE MOTOR:
SALVAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE!

J.V.: — Separar... Separar... 
Psicanalista: — Separar o interior 

de si mesmo; colocar o afeto longe. 
Viver fora de si.

Se o leitor reparar bem, verá um novo 
tipo de interpretação da Psicanálise 
Integral. Enquanto Freud analisava 
sob o ponto de vista do Complexo 

de Édipo, nós interiorizamos o seu 
signifi cado, vendo-o como o tipo de 
relacionamento que uma pessoa tem 
para consigo mesma, o que ela faz 
com a sua vida interior. 

A interiorização foi o primeiro pas-
so que dei na compreensão e forma-
ção dessa ciência — devendo ser a sua 
fi nalidade, isto é, a sua consecução. 

No momento em que o indivíduo es-
tiver bem interiorizado, terá chegado 
ao fi nal do processo. Interiorização é a 
percepção do próprio interior; é a ver-
dadeira tomada de consciência, por-
que é o contato direto com ela. Aliás, 
nós consideramos a consciência como 
algo existente por si, esperando ape-
nas que a aceitemos — e aceitando-a, 
estaremos em contato com o Criador.

Você sabia que o Keppe Motor é a 
mais efi ciente tecnologia existente 
no mundo para motores elétricos? 

Premiado tanto no Brasil quanto no 
exterior (Estados Unidos, Hong Kong), 
o Keppe Motor utiliza uma quantida-
de mínima de energia, porque funciona 
pela captação da energia que Nikola Tes-
la denominou de escalar e que o psica-
nalista e físico independente, Norberto 
Keppe, chamou de essencial ou divina.

O motor recebe este nome pois foi de-
senvolvido segundo os princípios inova-
dores de Keppe sobre a Física, expostos 
em seu livro A Nova Física da Metafísi-
ca Desinvertida.

Se você busca soluções para a área de 
energia, de motores, é um entusiasta na 
área ambiental, ou procura aplicações 
para a melhoria de efi ciência, redução 
de consumo, custos acessíveis aliados à 
preservação do meio ambiente.

Matricule-se agora mesmo! 
E conheça a Nova Tecnologia para 

um Novo Mundo!

Então, venha conhecer a Tecnologia 
Keppe Motor através deste Curso em 
Cambuquira - MG que a FATRI acaba 
de lançar, tendo aulas com os coin-
ventores desta inovação tecnológica:

Especialização em NOVA 
FÍSICA E TECNOLOGIA DE 
MOTORES RESSONANTES 

(KEPPE MOTORS), com Ênfase 
em Alimentação Fotovoltaica.

Com duração de 18 meses, nas modali-
dades de Pós-graduação (Lato Sensu) ou 
Extensão Universitária (Aperfeiçoamen-
to Profi ssional), os alunos aprenderão:
• as vantagens da tecnologia Keppe Motor 

em relação aos demais tipos de motores;
• como dimensionar Motores Keppe para 

aplicações com painéis fotovoltaicos;
•  a base teórica que levou à descoberta da 

Tecnologia Keppe Motor: o porquê de 
usar o princípio de ressonância e não o de 
corrente contínua ou alternada;

• a ciência que levou à construção do motor: 
da metafísica trilógica a uma nova física.

E, ao fi nal do Curso, você terá adquiri-
do uma nova forma de ver o mundo, um 
novo paradigma que envolve o aspecto 
da transcendência do ser humano e da 
natureza, e que, com certeza, contribui 
para salvar o planeta.

O Keppe Motor está 
desenhado para alcançar 
uma excelente efi ciência, 
economizando até 90% 

de energia!

Saiba Mais sobre o Curso
     (35) 98872-3470 | 3251-3800
contato@keppepacheco.edu.br

www.keppepacheco.edu.br
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Mesmos professores internacionais e mesmo 
método terapêutico de 
Norberto Keppe, consagrado há 22 anos no 
Centro de Línguas das 
Faculdades Trilógicas 
em São Paulo, 

AGORA COM 

70% DE DESCONTO

Aprenda Línguas sem Bloqueios
É extremamente importante a uti-

lização do processo terapêutico no en-
sino atual (como já é feito na Escola 
de Línguas Millennium e em várias 
escolas infanto-juvenis de São Paulo,  
com o Método  Educacional Terapêu-
tico de Norberto Keppe). Sua fi nali-
dade não é formar indivíduos para se 
enquadrarem num sistema X ou Y, 
mas pessoas conscientes e íntegras no 
sentimento, pensamento e estética. 
Isso é melhor explicado neste gráfi co 
em que se compara a educação tera-
pêutica e a tradicional.

Como se vê, trata-se de uma meto-
dologia ao contrário das tradicionais,  
que ruma em direção oposta ao que 
vem sendo feito tradicionalmente, co-
lhendo, por isso, melhores resultados 
práticos.

Para alcançar a conscientização 
proposta,  na Millennium Línguas, 
onde lecionamos há 22 anos,  os assun-
tos tratados no idioma estudado são  to-
dos da maior relevância na vida de cada 
um;  têm como objetivo ajudar o aluno 
a ser mais consciente, a ter mais co-
nhecimento de seu interior, para saber 
aproveitar suas capacidades, desblo-
quear suas barreiras e ter compreensão 
e ampliação de seus limites.

Os participantes são estimulados 
a  investigar mais profundamente os 
sentimentos que temos e que estão por 
trás de nossas ações, o que possibilita 
conhecer a raiz do comportamento hu-
mano, capacitando o estudante a fazer 
escolhas e ações mais conscientes e in-
teligentes,  seja em equipe ou individu-
almente. 

Luciara Avelino, 
professora de inglês e francês

PROCESSO 
TERAPÊUTICO 

KEPPEANO 
Finalidade: 

Sanidade Psíquica 

Orientação 
Intelectual: 

Conscientização 
(Conhecimento e 

Sentimento)
Base: 

Perceber a Conduta 
Inconscientizada

Educação: 
Conduta Profunda

PROCESSO 
EDUCACIONAL 
TRADICIONAL 

Finalidade:  
Conhecimento

Orientação 
Intelectual: 

Aprendizado 

Base: 
Conduta Social 

Educação: 
Conduta Super� cial 

Matricule-se já e aproveite 
o preço promocional!

 DE DESCONTO

Centro de Línguas das 
Faculdades Trilógicas 
Centro de Línguas das 

R$120
por mês! **

Idioma na Prática
Estude agora inglês, espanhol e francês na FATRI Cambuquira

* Desconto promocional, em comparação com cursos do Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas – Millennium – de São Paulo
válido para FATRI Cambuquira. 
** Mensalidade - 2 horas por semana

* Desconto promocional, em comparação com cursos do Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas – Millennium – de São Paulo

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

GESTÃO AMBIENTAL

ARTES VISUAIS

TEOLOGIA

VESTIBULAR 2020

Aulas: Presenciais 3 vezes por semana e aulas EAD!
Transporte: 
Para Cambuquira de várias cidades da região!

A arte é  fundamental; o mundo sem 
mú sicos, pintores, bailarinos, escul-
tores, perece irremediavelmente. 

Toda a civilizaç ã o se baseia nas artes, 
e o artista nem tem os meios econô -
micos para sobreviver; ele é  como os 
pá ssaros, as fl ores dos campos, que 
nasceram para encantar a vida, e sã o 
invejados pelos que nã o tê m encanta-
mento, e que tentam impedir que eles 
vivam. 

Sabemos que um artista permanece 
eterno, poré m ele tem todo o direito 
de existir també m nesta vida — inclu-
sive para realizar o que é  perene.

Norberto R. Keppe Extrato do livro 
A Libertação dos Povos

Todas as noç õ es racionais que temos 
sã o gravemente deturpadas. Estou 
dizendo que a arte (assim como a es-
piritualidade) é  fundamental para a 
civilizaç ã o moderna; se ela nã o for ur-
gentemente retomada, a humanidade 
sofrerá  graví ssimas consequê ncias. 

A sociedade precisa salvar os artistas, 
porque eles sã o indiví duos sem ne-
nhuma defesa; eles vivem de seu ide-
al, colocando o dinheiro em posiç ã o 
inteiramente secundá ria; assim sen-
do, sã o explorados e até  destruí dos 
pelos que os exploram.

Junto com eles, estã o os pensadores, 
os fi ló sofos, os cientistas, que estã o 
sendo excluí dos da vida normal, ame-
aç ando a estrutura da civilizaç ã o. Tal 
fenô meno prova que temos uma vida 
social totalmente errô nea, porque os 
que tê m valor estã o sendo impedidos 
de viver normalmente.

A esté tica é  a manifestaç ã o 
do amor pela bondade, ou 

melhor, é  a pró pria atuaç ã o 
da bondade.

Matrículas Abertas!
Inscreva-se já para o vestibular 

ou use a nota do ENEM!

    (35) 98872-3470
Cambuquira - MG

www.keppepacheco.edu.br

Consulte condições em keppepacheco.edu.br/vestibular/

A Alma da Sociedade
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