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Sua Vida Está
de Acordo com Sua
Causa e Finalidade?
Norberto R. Keppe*
Extrato do livro A Física da
Metafísica Keppeana.

O

elementos disformes em sua existência, conduzindo-a ao patológico.

ser só poderá ser realmente,
seguindo sua causa. Todo
ser humano vive pelas suas
causas, e se elas não forem verdadeiras, ele não pode ter existência real –
vamos dizer que, mesmo não sabendo
qual é o tipo de origem, ele a está seguindo, ainda que seja deformada. Podemos afirmar que todo princípio tem
sua causa, e gera ciência, sendo que
qualquer coisa que exista, tem estrutura de acordo com a sua causa – e se o
que existe não segue sua origem, contraria seu princípio, meio e finalidade,
caindo no disforme, vazio e escuridão.
É evidente que pessoa alguma é causa
de si mesma e quando assim o deseja,
está a caminho da doença mental, elaborando teorias fantásticas. Podemos
também analisar, se a pessoa é adequada ou inadequada à sua origem – se
ela não estiver de acordo com seu fundamento, irá criar um hiato, colocando

Sem o conhecimento da causa, não
existe ciência – pois sem o contato
com o seu fundamento, destruirá sua
estrutura: ao não se unir à sua causa,
não sendo possível chegar a qualquer
realidade, desde que ela faz a sua essência. É o que acontece ao não acatar
ser como é, não seguindo a imitação,
que seu artifice realizou. De outro lado,
seu criador não tem condição de fazer
o que não seja de acordo com ele, porque fora dele nada existe.
Quando o cientista diz que só é possível criar ciência a partir de suas experiências, já está afirmando que ele
se apoia em uma origem, anulando a
própria ideia de haver conhecimento
sem causa, mesmo que seja errônea.
Aliás, esse pensamento já está dentro
da causa, inclusive ele próprio tudo o
que pratica, é sempre consequência de
algo – não existe ideia ou pensamento que se origine do nada. Nada existe
sozinho, inclusive o nada necessita do
outro, pois ele é só a negação do outro,
mesmo que seja um outro nada, não
deixa de ser outro.
A grande questão da causa é se ela
é aceita ou não, porque a recusando,
continua a existir, ou até negando-a, ela
continua fazendo efeito. Por exemplo:
negando os espíritos, eles continuam
aí, podem ser bons ou maus, mesmo

O Pensador de Auguste Rodin
que o ser humano negue o mal, ele
continua fazendo seu efeito. Como a
causa é mais nobre do que o efeito, o
ser humano necessita saber que veio
de algo superior, precisando enaltecer
e estimular, para realizar o que é de
maior valor.
Todo conhecimento que não aceita
a sua origem é falso, porque permanece nas aparências, que não é o real
conhecimento, mas digressões – de
maneira que o que denominamos de
ciência atualmente, trata-se de palpites – e como conclusão geral, estamos
vivendo em uma pseudocivilização,
como se fosse um ilusionismo coletivo, baseado em prestidigitações. É impossível que os predicados repugnem
seus objetos: quando dizemos que o
homem seria um asno (se bem que
muitos pareçam), ele necessitaria ter
quatro patas, o corpo do animal para ser
inteiramente.
O que existe só poderá continuar
existindo junto com a sua causa – é

por esse motivo que todo efeito tem de
ser sustentado e continuamente corrigido, nos elementos artificiais, que
exigem contínuos consertos. Coisa alguma pode ser causa de si mesma, assim sendo, o ser criado tem de ser, de
acordo com o seu criador – e se não for
assim, não poderá ser ele mesmo. Depois, o ser criado prova a existência do
seu criador, inclusive agindo como ele,
mas ao se opor, se tornará disforme.
O efeito poderá negar, omitir ou distorcer o seu causador, com consequências terríveis: se ele negar, não poderá
ter um ponto de apoio, e ainda destruirá a verdadeira estrutura de sua vida; se
omitir, viverá sem base, perambulando
inutilmente; se distorcer, criará aleijões
em seus sentimentos e ideias, que o
tornarão eternamente defeituoso.
*Psicanalista, filósofo e pesquisador independente da física, autor de 40 livros, fundador e presidente da SITA - Sociedade
Internacional de Trilogia Analítica, que
unificou a ciência, à filosofia e à teologia.

Cursos de Pós-graduação (Lato Sensu ou Livre)
Baseados na Ciência desenvolvida pelo psicanalista e cientista social
Norberto Keppe, que unificou a ciência à filosofia e à teologia.
Gestão de Conflitos
Psico-Sócio-Patologia

Terapia em Sala de Aula
Educação e Consciência

Gestão de Projetos de

Inovação Tecnológica e
Eficiência Energética
(Keppe Motor)
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Teologia Clínica
União da Psicanálise e
Teologia
MATRÍCULAS ABERTAS - TURMAS 2018
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Bases para uma Gestão de Conflitos Eficaz:
O Conhecimento Universal e a Interdisciplinaridade

Cláudia B. S. Pacheco*,
Extrato do livro “História secreta
do Brasil ”

o mesmo que pode desenvolver o
alemão, o árabe, o judeu, etc. O homem universal (homens e mulheres) precisará aceitar a unificação
do aspecto “feminino” (a intuição e
consciência) com o aspecto “masculino” (intelecto, experimentação),
se não quiser permanecer aleijado
psíquica e fisicamente. Até o uso
dos hemisférios cerebrais tem sido
prejudicado devido a esse corte interior com a intuição e consciência.

K

eppe dedicou sua vida a pesquisar os meios pelos quais
o ser humano poderia construir uma vida com qualidade e dignidade.
Na sua profissão de “médico de
almas e da sociedade” (psicanalista e cientista social) percebeu logo
de início que a competição entre os
“sábios” de cada campo só serve
para criar uma esquizofrenia psicossocial, isto é, para fazer adoecer
tanto a sociedade quanto o indivíduo, afastando cada vez mais o
homem da razão, da verdade e do
conhecimento da realidade.
Completou, logo que pôde, a
unificação dos campos do conhecimento, aliando a teologia à metafísica e à ciência. As artes e a experimentação psicanalítica foram
os elementos catalisadores, e o
resultado chamou-se Trilogia Analítica. A partir dela, Keppe conseguiu
um instrumento prático e avançado
para analisar tanto o ser humano

(que também é trino em sua estrutura: sentimento, pensamento e
ação) quanto cada setor do conhecimento e da sociedade: a ciência
da Psico-sócio-patologia.
Assim como a essência do ser humano é universal, e universais são
as ideias verdadeiras, o conhecimento também deve ser universal.
Os fatores que fazem adoecer um
chinês são os mesmos que causam
o adoecimento de um branco, índio ou negro. O elemento que leva
ao desenvolvimento o italiano é

Àqueles que dizem ser a verdade
“relativa”, Keppe argumenta que a
mentira não o é. Portanto, a verdade também não. O “relativo” é uma
criação da mente humana. O que
varia entre raças, religiões e culturas são os particulares, os aspectos
secundários e consequentes dos
essenciais, que são universais.
Podemos assim considerar que,
com a criação da Psico-sócio-patologia, Keppe criou uma ciência universal – posto que pode atuar com
problemas de todos os campos e
de todos os indivíduos e sociedades. Corrigindo a patologia no interior do homem, poderemos corrigir
a patologia da estrutura social.

Keppe cita em seu livro, O Homem Universal, na página 25, o seguinte:
“Quando foi elaborada a filosofia,
os gregos pré-socráticos usaram de
uma solução sensualista (540 a 475
a.C.), depois outra racionalista, através da Escola Eleática (580 a 444
a.C.), em seguida uma conciliação
física (500 a 428 a.C.), e finalmente a
psicológica (480 a 425 a.C.); foi neste
último período que surgiram grupos
de professores ambulantes, conferencistas, enciclopedistas e diletantes, introduzindo conhecimentos de moral,
direito, economia, política, retórica
e filosofia, tendo a finalidade de despertar no povo o amor pela verdade,
formando o homem universal.
(...) O ser humano vive basicamente nos universais, pois cada
particular exato vem deles. É fundamental viver os universais para ter
contato com a transcendência, alcançar a imortalidade e a felicidade
também neste mundo.”
*Psicanalista e escritora, com 12 livros
publicados. Vice-presidente da SITA,
presidente e fundadora da Associação Keppe &
Pacheco e da STOP a Destruição do Mundo.

Cursos Livres
Curso de Latim

Como Conscientizar Crianças
Através de Histórias Infantis
Introdução ao Método Keppeano de Interiorização como ferramenta básica para a Educação
Infantil. O curso capacita pais e educadores a utilizar histórias infantis para ensinar ética às crianças, aplicando o ensino psicoterapêutico trilógico
na interpretação de contos e
fábulas.
1 aula por semana, às quartas-feiras, das 19h às 21h
Duração: 12 encontros
Carga horária: 24 horas

Cursos de Extensão:

Estude latim com o método trilógico! Conexões Trilógicas nas Artes
Unindo o aprendizado do idioma, do
qual se originou o Português, com a A Trilogia Analítica (Psicanálise Integral), de Norberto
Keppe, unifica Ciência, Filosofia e Teologia. O modelo
Conscientização.
desenvolvido por Keppe e Pacheco, é Trilógico porCurso de Grego Clássico
que integra, no homem, o Sentimento, o Pensamento
Aprenda o grego antigo e você lerá no e a Ação. É Analítico porque conserva o método psicaoriginal as obras que definiram os rumos nalítico para conscientização do ser humano.
Os Cursos abaixo baseiam-se nas Conexões da
de nossa civilização.
Trilogia nas Artes:
Aulas semanais, de 2 horas cada
Contemplação nas Artes e Percepções
Duração do 1º módulo: 6 meses

Oficina Coral
Cantar é uma atividade artística e terapêutica!
1 aula por semana, às segundas-feiras,
das 19h às 21h.
Duração: Curso contínuo. Mensalidade
de R$100,00

A Música no Cinema e as Relações com a Vida
Cotidiana
Fotografia e Memória: um Conflito na Era Digital

11 3032 4105

Aulas semanais, de 2 horas cada
Carga horária total: 40 horas

11 97623 8598
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INFORME-SE SOBRE INÍCIO DAS NOVAS TURMAS E FAÇA SUA INSCRIÇÃO: Av. Rebouças, 3115 – Sã

ão Paulo

Nossos Alunos Comprovam Benefícios
do Método Terapêutico Trilógico
Os cursos e oficinas da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco,
baseados nos princípios terapêuticos trilógicos de ensino,
levam as pessoas a conscientizar a rejeição que elas fazem à
verdade e ao verdadeiro conhe-

STOP TV

Faça Terapia pela TV
10 Programas diferentes
toda semana

cimento que estão dentro de si
mesmas, fazendo com que elas
melhorem nos relacionamentos, nos estudos, no trabalho, na
saúde e na vida em geral.

alunos, conforme abaixo, que se
formaram nas turmas anteriores
do Curso de Pós-Graduação em
Gestão de Conflitos (Psico-Sócio-Patologia), com duração de
Prova disso são os inúmeros 2 anos, nas modalidades Lato
benefícios experimentados pelos Sensu ou Livre.

Programas:
STOP a Destruição do Mundo
e O Homem Universal

Emissora TV Aberta SP
Canal 9 da NET
e 186 da VIVO TV

Depoimentos dos alunos sobre os cursos e seus benefícios:
A unificação dos vários ramos
da Ciência nos vários campos
da vida.
Ana C. S. T.
A possibilidade de
conscientização das
patologias, próprias e dos
outros, bem como de atuar
com maior afetividade.
Manoel L. C. P.

O conhecimento adquirido,
o trabalho de interiorização,
a oportunidade de conversar
com pessoas com a mesma
energética.
Ana Cecília C. G.
Bem-estar interior. Sentia
dor de cabeça com certa
frequência. Agora não me
lembro quando tive pela última
vez.
Marcos Antônio M. C.

O processo de
autoconhecimento, a
tolerância consigo e com o
outro: abrir a mente e ver um
mundo de coisas maravilhosas
que não sabemos.
Débora K. M. S.
A harmonia entre a Ciência, a
Teologia e a Filosofia.
Bárbara N. V. G.

Oficinas terapêuticas

Todos os dias às 6h,
Segundas às 11h30,
Quartas às 9h
Quintas às 20h
Rádio Mundial
95,7 FM - Terças às 16h

Centenas de programas
terapêuticos de TV e
Rádio Online

Portal STOP:
www.stop.org.br

A Cura pela Consciência - A Medicina da Alma

Aprenda a curar-se através de sua farmácia interior

Introdução à Nova Física

Apresentação dos princípios fundamentais da Nova
Física da Metafísica Desinvertida de Norberto Keppe,
que levaram à elaboração da Tecnologia mundialmente
premiada do Keppe Motor.

Gestão de Conflitos

Uma Introdução à Psico-Sócio-Patologia
Para todas as oficinas a carga horária é de 6 horas
(em um único sábado)

11 3032 4105 | 97623 8598
Centro
de Pós-Graduação
II - Av. Rebouças,
3115 3115
- São
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Em Breve...
FATRI vai oferecer
cursos de
Pós-Graduação

em inglês
nas unidades da
Millennium Línguas.
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Cursos da FATRI Trazem Abordagem
Inédita em Gestão Ambiental e Tecnologia
Com grande enfoque em eficiência energética, a Faculdade
Trilógica Keppe & Pacheco (FATRI) está lançando dois cursos
exclusivos na área de gestão ambiental, sendo a única no mundo

atualmente a ensinar a Nova Física de Norberto Keppe e de Nikola Tesla e sua aplicação à Tecnologia Keppe Motor, premiada
internacionalmente por sua alta
eficiência e inovação tecnológi-

ca, podendo ser utilizada com
painéis solares sem uso de inversores. Ambos os cursos - um
de graduação e outro de pósgraduação - têm a originalidade
de também trabalhar com a Psi-

CURSO EM SÃO PAULO - SP

CURSO EM CAMBUQUIRA-MG

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE
PROJETOS DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Este curso, nas modalidades Lato
Sensu e Livre,objetiva apresentar a
inovação tecnológica aplicada a produtos com eficiência energética, bem
como sua gestão empreendedora. É
aberto a todos os interessados, mas
especialmente desenvolvido para
profissionais graduados em engenharia, que buscam um aprimoramento profissional e pessoal, por
meio do conhecimento de metodologias, ferramentas e técnicas integradas à dinâmica de gestão de projetos
de inovação, pessoas e empresas.

co-Sócio-Terapia e o Empreendedorismo, voltados que são
para o ser humano como agente
central do meio ambiente e da
estrutura social, com reflexos na
gestão ambiental.

SUPERIOR TECNOLÓGICO DE
GESTÃO AMBIENTAL

KEPPE MOTOR

Como o de pós-graduação, este curso oferecerá aulas em laboratório sobre o Keppe Motor, bem como aulas
de Gestão de Conflitos, visando capacitar profissionais para o planejamento e gerenciamento de questões
ambientais, envolvidas com o desenvolvimento sustentável. Com seu
aprendizado, os formandos poderão
atuar na área de ESCOS – Empresas
de Serviços de Conservação de Energia, prestando assessoria a empresas e habitações sobre como economizar energia ao máximo.

“Gestão de Conflitos”, “Terapia em Sala de Aula” e
“Teologia Clínica”:
Desinvertendo a Humanidade pela Conscientização
Além dos cursos voltados para a Gestão Ambiental, a FATRI tem inscrições abertas para mais cursos de
Pós-Graduação, realizados em São Paulo-SP e Cambuquira-MG
Pós-Graduação em
Gestão de Conflitos

Pós-Graduação
Terapia em Sala de Aula

Psico-Sócio-Patologia

Educação e Consciência

Trata dos problemas individuais e
sociais de forma profunda, analisando,
a partir da inversão psicossocial
(ainda inconsciente), as situações que
impedem o ser humano de se relacionar
de forma equilibrada e construtiva.
Fornece instrumentos para que o pósgraduando se torne um socioterapeuta,
atingindo seu potencial máximo de

Apresenta as ferramentas para os
professores e educadores lidarem com
os problemas e conflitos no ambiente
escolar, diminuindo o estresse e
aumentando o desempenho na vida em
geral. Uma reflexão à luz da Psicanálise
Integral (Trilogia Analítica), abrindo
uma nova perspectiva no campo
educacional, usando a consciência
como instrumento de trabalho.

saúde, realização e qualidade de vida.

Pós-Graduação
Teologia Clínica

União da Psicanálise e Teologia

Sua grande inovação é a união da teologia
com as disciplinas de Psicanálise Integral
(Psico-Sócio-Patologia), e Gestão de
Conflitos.
É a primeira e única verdadeira psicanálise
cristã, pois trata da Psique (Alma) integrada
à filosofia patrística e à teologia JudaicoCristã, num corpo de teoria e método muito
eficaz.
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