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2 Avundsjukan är orsaken till allt ont, kung över las-
terna. Alla problem som finns i världen härstammar 
från denna förfärliga känsla, som önskar göra slut 
på allt som existerar och som driver människan och 
hennes civilisation till vansinne. Eftersom den av-
undsjuke är rovgirig har han till exempel ingen kon-
troll över sin libido och följaktligen blir han full av 
begär. Detsamma kan vi säga om girighet, frosseri, 
lathet och även om vrede och storhetsvansinne. 

Hela mitt arbete, som jag har gett namnet Integral 
Psykoanalys (Analytisk Trilogi), baserar sig på Sig-
mund Freuds upptäckt om avundsjukan som den 
grundläggande orsaken till alla mentala störningar 
– en upptäckt som sedan vidareutvecklades av Me-
lanie Klein och Wilfred Bion. Den stora skillnaden 
är att jag har valt att se denna fråga inom alla om-
råden i tillvaron, inte enbart inom det sexuella. Det 
råder inga tvivel om att just detta har rest enorm 
indignation mot mina upptäckter, då det innebär 
att inte en enda människa går fri från denna så för-
skräckliga plåga. 

Avundsjukan är den grundläggande 
orsaken till alla sjukdomar

Informativ tidskrift - Gratis distribution 

TRILOGISKT
UNIVERSITET

Denna tidskrift vill förmedla information om integral psykoanalys (analytisk trilogi), en tvärvetenskaplig psykoterapeutisk 
metod utvecklad av den österrikiske-brasilianske psykoanalytikern, filosofen och samhällsvetaren Norberto R. Keppe. 
Undervisning i integral psykoanalys sker på universitetet Fatri som har sin bas i São Paulo.  
Där bedrivs utbildning och forskning inom bl.a. pedagogik, fysik, teologi, psykosomatisk medicin, ledarskap, 
konflikthantering, miljö, språk och konst. Institutet för integral psykoanalys i Stockholm är en del av universitetet Fatri 
och det psykoanalytiska sällskapet ISAT (International Society of Analytical Trilogy) i São Paulo. Institutet håller bl.a. 
arbetsplatsseminarier och föreläsningsserier om samarbete, det inre livet och personlig utveckling och erbjuder också 
terapi för barn, unga och vuxna.

Jag betraktar denna bok 
som den viktigaste av alla 
ur praktisk synvinkel. Det 
beror först och främst 
på att den behandlar 
grunden till alla problem 
(mentala, fysiska och 
sociala sjukdomar). 
Dessutom förser den oss 
med medlen för att lära 
känna och behandla dem.
För den som aldrig läst 
något av mina verk räcker 
det med den här för att 
förstå och till och med 
lösa en rad sjukdomar.

1 Norberto Keppe, Utdrag ur boken Alla sjukdomars ursprung

Fortsättning på sid. 2

Den här bilden visar den grundläggande orsaken till alla 
sjukdomar – som är avundsjuka. Ju större avundsjuka, 
desto sämre hälsa och ju mindre avundsjuka, desto 
bättre hälsa.
En viktig anmärkning är att denna ”känsla” av avund är 
långt ifrån lätt att varsebli.
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Det är allmänt erkänt att 
allergier tillhör de psy-
kosomatiska sjukdomarna. 
Men hur behandlas de av 
många läkare? Med lugnan-
de medel – som inte botar 
sjukdomen utan bara lind-
rar symptomen och skapar 
en serie biverkningar. 

Det finns många slags aller-
gier, från bronkial astma till 

hösnuva, tjocktarmskatarr, nässelfeber, eksem och 
så vidare. 

En av Norberto Keppes patienter som led av hös-
nuva hade prövat olika behandlingar: hyposensi-
bilisering (att gradvis försöka vänja kroppen vid 
ämnen man inte tål), lugnande medel, avlägsnande 
av möbler, matta och gardiner ur hennes sovrum, 
försök att utesluta all kontakt med damm (något 
som givetvis är omöjligt). Hon hade aldrig upplevt 
någon förbättring. Tvärtom medförde allergendo-
serna under hyposensibiliseringen att hon nös så 
mycket (50 till 60 gånger med tio eller 15 minuters 
mellanrum) att hon utmattad måste ligga till sängs.
Under analysen kom följande fram: 

Analytiker:  Vad associerar ni er hösnuva med?
Klienten: Med avvisande. 
Analytiker: Och damm?
Klienten: Orenhet.
Analytiker: Med det säger ni att ni avvisar all med-
vetenhet om det orena hos er. Ni uppfattar er själv 
som helgonlik och perfekt – och ni är livrädd för 
att avstå från den bilden av er själv.

Från och med detta inledde patienten en process då 
hon medvetandegjorde hur stort värde hon satte på 
sin mask och sin falskhet, vilket ledde till att hon 
botades fullständigt från sina allergier.

Ett annat intressant fall var en åttaårig flicka, som 
var svårt allergisk mot choklad. Genom fri associa-
tion lyckades hon inse att hon förnekade sig chok-
laden – som hon tyckte så mycket om – på samma 
sätt som hon nekade sig andra goda ting i livet. Där-
efter kunde flickan äta så mycket choklad hon ville 
utan några som helst obehag.
1 Claudia Bernhardt de Souza Pacheco, psykoanalytiker och författare, vice-pre-
sident på ISAT – Det internationella sällskapet för analytisk trilogi (integral psy-
koanalys). 

2 Inversion är en psykisk process genom vilken individen ser det som är bra som 
dåligt och det som är dåligt som bra. Exempel på inversion är när man ser kärlek 
som lidande, arbete som uppoffring, sanning som aggression, egoism och arro-
gans som fördelaktigt osv.

Allergier  

Terapeutisk behandling för vuxna, ungdomar och barn.
Psykoanalytiker legitimerade inom Norberto Keppes 
psykoanalytiska metod. Analysen kan ske på plats i Stockholm 
eller via telefon på svenska, engelska, portugisiska, spanska, 
franska, italienska, tyska eller finska.
 
För mer information mejla kontakt@keppepacheco.edu.br

INTEGRAL PSYKOANALYS PÅ PLATS ELLER ONLINE

Under en analyssession utspelade sig följande dialog 
mellan klient och analytiker: 
Klienten A.R.: När jag ska spela gitarr blir jag så 
nervös att jag inte spelar bra.
Analytiker: Vad känner eller tänker du när du ska 
spela? 
Klienten A.R.: Jag oroar mig över felen. 
Analytiker: Det är ett tecken på avundsjuka att du 
riktar mer uppmärksamhet på misstagen än på 
kvaliteterna.
Faktum är att den avundsjuke fäster sig mer vid fel-
aktiga inslag än vid verkliga, vilket med andra ord 
betyder att alienation är detsamma som avundsju-

ka. Ingen sjukdom förekommer av sig själv och inte 
heller ångest eller illamående, för utan avundsjukan 
skulle inget ont existera i människans liv. Avund-
sjukan är den svåraste ”känslan” av alla och sam-
tidigt är den lätt att lösa. Den är svårast eftersom 
den till stor del är medfödd och alltså har inverkan 
på varje individ sedan födseln, men samtidigt enkel 
eftersom det beror på vars och ens egen vilja om 
den ska få styra över det mänskliga beteendet eller 
ej. Ett första steg mot att besegra den är emellertid 
att i grund och botten medvetandegöra den.
1 Norberto Keppe, psykoanalytiker, filosof och författare till över 30 böcker, 
grundare och president på ISAT – Det internationella sällskapet för analytisk 
trilogi – (integral psykoanalys)

2 Den innebörd Keppe ger termen avund är annorlunda än den som i allmänhet 
ges. Avund betyder, om vi rättar oss efter dess latinska ursprung (invidere), att 
“inte se”. Den avundsjuke vill inte se det som är gott, vackert och sant.

1 Claudia Pacheco, Hälsa genom medvetenhet.      

Fortsättning på texten Avundsjukan är den grundläggande 
orsaken till alla sjukdomar…
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Vår kropp avslöjar det vi inte 
lägger märke till i oss själva

Allt vi döljer för oss själva visar sig i våra kroppar. 
Kroppen utgör en oskiljbar enhet med det vi kallar 
”själen”.  
T.ex. får personer som känner mycket rädsla ofta 
magsår, lågt blodtryck, karies, sömnbesvär och 
takykardi.
Personer som känner mycket ilska får ofta 

Varför är det så svårt med relationer?
-konflikthantering genom integral psykoanalys

Claudia Pacheco, Hälsan i blickpunkten (De olho na saúde)

huvudvärk, hjärt- och kärlsjukdomar, högt 
blodtryck, metabola sjukdomar etc.
Kvinnor som avvisar sin kvinnlighet har en 
tendens att få gynekologiska problem och 
män som är sexuellt förtryckta eller överdrivet 
sexfixerade kan få problem med prostatan.
Narcissister uppvisar ofta problem med hyn och 
perfektionister får problem med njuren eller 
förstoppning.
Personer som har problem med etik och ljuger 
mycket, stammar ofta och lider av nervösa 
blinkningar och andra nervösa tics.
Personer som förtrycker sin kärleksfullhet kan få 
hjärtinfarkt eller andra problem med hjärtat.
Det vi döljer från vårt medvetande visar sig på 
något sätt i våra kroppar. Vi betalar ett högt pris 
för att vi inte vill lära känna oss själva.

Den här föreläsningen kommer att handla om relationer och hur man på ett 
kärleksfullt sätt kan hantera de konflikter som ofta uppstår mellan t.ex. famil-
jemedlemmar, partners och arbetskamrater. Du som deltagare kommer att få 
insikt i grundläggande begrepp inom psykopatologi (studien om människans 
psykiska sjukdom) som förhoppningsvis kommer att hjälpa dig att förstå dig 
själv och andra bättre och ta ett steg emot sundare och lyckligare relationer.  

Föreläsare: Anna Lindquist, psykoanalytiker inom integral psykoanalys 
Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, Stockholm (nära Slussen) 
Datum: Onsdagen den 31. augusti kl. 18:30-20:00 
Pris: 120 kr (Swish eller kontant). Varje deltagare får ett exemplar av 
ABC-boken i integral psykoanalys skriven av Claudia Pacheco
Anmäl dig genom att mejla: kontakt@keppepacheco.edu.br

Välkomna på 
föreläsning! 
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Stress är resultatet av de ansträngningar som krop-
pen gör i ett försök att skydda sig mot aggression 
från omgivningen.
Uppenbara orsaker till stress är brännskador, sår, 
operativa ingrepp, variationer i temperaturen i mil-
jön, intensiv muskelansträngning, trauma och ner-
vös irritation.

Nästan alla fall av stress som verifierats hos patien-
ter beror emellertid på psykologiska faktorer.
Minst tio personer som lider av stark känslomässig 
spänning söker varje dag hjälp vid läkarstationen 
hos Handelsmännens fackförbund i Rio de Janeiro.

Under de senaste 40 åren har det enbart i São Paulo 
förekommit en fördubbling av antalet patienter med 
ulcerös kolit, en typiskt psykosomatisk sjukdom 
som kännetecknas av inflammation och sårbildning 
i tarmen med ofta återkommande diarré och blöd-
ning. Även en stor majoritet av de patienter som sö-
ker hjälp hos läkare knutna till Brasiliens offentliga 
hälso- och sjukvård (INAMPS) gör det på grund av 
nervkriser, högt blodtryck, hjärtbesvär och ryggs-
märtor – alltsammans uppenbart psykosomatiska 
åkommor. 

Trots det faktum att läkarna vet att dessa sjukdo-
mar är av psykologiskt ursprung, har de ännu inte 
upptäckt den psykiska orsaken och ännu mindre 
funnit den rätta behandlingen och botemedlet för 
dem – som den skrämmande ökningen av antalet 
fall visar. Medicinska och psykologiska förklaringar 
har präglats av en allmän tendens att lägga skulden 

på miljöfaktorer som typen av arbete, för mycket ar-
bete, äktenskapliga svårigheter, trafikproblem, det 
påfrestande storstadslivet och så vidare. Forskning 
visar emellertid att mexikanska tjänstemän kände 
sig mer stressade under semestern än när de var på 
arbetet, och att invånarna i småstäder uppvisar ett 
lika stort (eller större) antal symptom som tyder på 
psykosomatiska och nervösa störningar, som stor-
stadsbor.
 
Patienter som behandlas genom integral psykoana-
lys uppvisar en hög frekvens av tillfrisknanden från 
sina sjukdomar utan att behöva genomföra några 
förändringar i sina liv, yrken eller familjeförhål-
landen. Av detta följer att om orsaken till den höga 
frekvensen av stressymptom låg någon annanstans 
än hos människan själv, skulle en sådan återhämt-
ning vara omöjlig. 

När det gäller barn som somatiserar sina problem 
och ofta är sjuka, har vi sett att halsfluss, astma, in-
fluensa, öroninflammationer och allergier lätt kan 
botas genom integral psykoanalys, vilket visar dessa 
åkommors psykologiska ursprung. 

Som jag tidigare nämnt kan intensiteten i en per-
sons anpassningsreaktion på livet vara högre eller 
lägre än normalt. Sjuka människor uppvisar två 
grundläggande typer av reaktion: den ”subnorma-
la” – då de intar en defensiv attityd som präglas av 
undvikande (utelämnande), till exempel isolering, 
flykt och alienation, eller den ”supernormala” – 
vilken innebär en reaktion i form av angrepp och 
aggressivitet, ett försök att modifiera verkligheten 
(förvrängning, förnekande). 

Psykologisk stress

För att se det kompletta utbudet av institutets terapeutiska 
böcker på svenska och engelska, besök Proton Bokförlags 
katalog på vår hemsida: www.integralpsykoanalys.se. 

Böckerna kan du beställa via mejl till kontakt@keppepacheco.
edu.br. Betalning sker via Swish.

TERAPEUTISKA 
BÖCKER

Fortsättning på sid.5
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Den sunda individen är således den som anpassar 
sig och reagerar i överensstämmelse med verk-
ligheten, och denna anpassning är varaktig, både 
psykiskt och fysiskt. Den person som är sundare 
psykologiskt sett, har också effektivare försvarsme-
kanismer mot andra människors aggression, med-
an den mer obalanserade individen inte bara lätt 
blir offer för andras dåliga avsikter, utan dessutom 
också skapar en serie svårigheter och destruktiva si-
tuationer för sig själv.

Likaså är en individ under lång-
varig stress inte bara mer mottag-
lig för ett större antal infektioner 
och mer känslig för aggression 
från omgivningen, utan skapar 
också fler sjukdomar: högt blod-
tryck, degenerativa och reuma-
tiska åkommor och så kallade 
”förslitningssjukdomar” (som 
förknippas med åldrandet) – det 
vill säga alla de traditionella psy-
kosomatiska och/eller livshotan-
de sjukdomarna.
Här är det emellertid viktigt att 
notera att individen mycket säl-
lan utsätts för situationer där det 
är fråga om en verklig fara eller 
nödläge.
 
99% av tiden är det vi själva som 
intar en paranoid attityd genom 
vilken vi kämpar emot livet, 
verkligheten och främst av allt 
medvetenheten om våra fel. Det är denna situation 
vi upplever som en överhängande fara: att tvingas 
ge upp den gudaliknande position som vi tagit oss. 
På grund av vår teomani 1, skapar vi absurda situa-
tioner i våra liv och antar därmed ett onaturligt be-
teende, som om vi inredde vår egen tortyrkammare.

Det är mot denna absurda, overkliga situation, som 
vi måste försvara oss. Vi kan jämföra det med den 
kamp- eller flyktattityd som den berömde psyko-
analytikern Wilfred Bion talade om – en hållning 
som paranoida individer intar mot livet, kärleken 
och verkligheten.

Människan kämpar mot sin egen natur, sin hälsa 
och tar död på sig själv, samtidigt som hon är fast 
övertygad om att hon är helt inriktad på verklighe-
ten, arbetet, omgivningen, familjen...
 
Det finns en total korrespondens mellan vad som 
händer på den fysiologiska nivån och på den psy-
kologiska. Kroppen är med andra ord en fulländad 
spegelbild av vårt psykiska liv.
 

Norberto R. Keppe menar i sina 
hypoteser att psykisk sjukdom 
är en attityd som individen intar 
mot medvetenhet, det vill säga, 
individen ser sanningen men 
vägrar på grund av sin teomani 
att acceptera den och skapar där-
igenom sin sjukdom. Detta inne-
bär följaktligen att det inte existe-
rar något patologiskt omedvetet, 
utan enbart en attityd som inne-
bär att man ”gör sig omedveten 
om verkligheten” (omedvetande-
gör), vilket genererar sjukdom.
 
Människans inverterade, upp- 
och nervända inställning, medför 
att hon uppfattar sanningen som 
något fientligt och destruktivt, 
och eftersom hon vill bevara il-
lusionen om sin egen felfrihet, 
reagerar hon mot varje gnista av 
medvetenhet som motsäger den-
na fantasi. 

Sådana motreaktioner i form av angrepp på (aggres-
sion) eller försvar (alienation) mot medvetenhet är 
det som ger upphov till mental sjukdom. Den ba-
lanserade individen accepterar medvetenheten och 
anpassar sig till den, och återupprättar och bibehål-
ler därigenom sin inre jämvikt, både på det psykiska 
och fysiska planet. 

1 Norberto R. Keppe använder termen teomani för att beskriva 
människans attityd att vilja se sig själv utan problem och 
brister, perfekt som ett slags gud.

Terapeutiska TV-program online där psykoanaly-
tikerna Norberto R. Keppe och Claudia B. Pache-
co talar om bl.a. hälsa, psykopatologi, ekonomi 
och pedagogik.
 
För att titta på TV-programmen med svensk text, 
besök:  https://vimeo.com/channels/619286

TV-PROGRAM

Patienter som 
behandlas genom 

integral psykoanalys 
uppvisar en 

hög frekvens av 
tillfrisknanden från 

sina sjukdomar 
utan att behöva 

genomföra några 
förändringar i sina 

liv, yrken eller 
familjeförhållanden.

Fortsättning på texten Psykologisk stress



Blodet består av 3 grundläggande element:

1.Röda och vita blodkroppar samt blodplättar.
2.Blodplasma, som är den flytande delen i blodet.
3.Det tredje elementet är mikrozymer eller 
energiner, som Norberto Keppe har namngett dem, 
eftersom de är bärare av transcendental energi till 
våra kroppar. Mikrozymer/energiner kan ses som 
små dansande vita prickar i blodprovet. 

Inom analytisk trilogi visar vi hur våra tankar, 
känslor, attityder och handlingar har en direkt 
påverkan på vårt blod och vår kropps allmänna 
hälsa. Vi har t.ex. studerat blod före och efter en 
terapisession, före och efter att vi låtit människor 
lyssna på klassisk musik och hårdrock, före och 
efter att personer ägnat ca 30 minuter åt bön 
och även före och efter att personer suttit nära 
en Keppemotorfläkt, en magnetisk motor, som 
magnetiserar omgivningen. 
Vi kan i dessa experiment se hur blodet följer 
människans tankar och känslor. När vi blir stressade 
och nervösa så har det en omedelbar verkan på 
kroppen. Personer som är aktiva, som arbetar för 
att hjälpa samhället och andra människor och som 
lyckas bevara sitt lugn i stressiga situationer har ett 
mera energetiskt och hälsosamt blod. 

Bön kan påverka vårt blod. När vi lugnar oss och 
vänder oss till en högre makt speglas det i blodet. 
Nedan kan ni se ett exempel på en person som har 
deltagit i våra studier. 
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Levande blodanalys i mörkfältsmikroskop kan 
användas för att visa hur negativa och positiva 
känslor har en direkt påverkan på vårt blod och vår 
hälsa. Våra studier har visat att när vi accepterar 
medvetenhet om problem har vi större möjlighet 
att hantera svårigheter, vår stress och irritation 
minskar, vilket omedelbart återspeglas i vårt blod. 
Mörkfältsmikroskop är en variant av ett optiskt 
mikroskop med en tillsats som ger en indirekt 
belysning på objektglaset. Det kan liknas vid 
en projektor som man tänder i ett mörkt rum. 
I ljusstrålen från projektorn ser man partiklar i 
luften som man inte ser i normalt ljus. Tekniken 
gör att man kan se blodet praktiskt taget levande i 
mikroskopet under en period av cirka 10 minuter.
Tekniken är väl känd inom alternativmedicinen 
särskilt i Tyskland. Den tyske vetenskapsmannen 
Günter Enderlein (1872-1978) studerade blod 
under hela sitt verksamma liv och gjorde 
omfattande studier på blod i mörkfältsmikroskop. 
Hans arbete är en källa till djupgående kunskap om 
blodanalystekniken. Enderlein baserade sitt arbete 
i blodstudier på den franske vetenskapsmannen 
Antonie Bechamp (1816-1908), som upptäckte 
och studerade mikrozymer. Enderlein kallade 
mikrozymer för endobionter (från grekiska Endo - 
intern och bion - liv)
 
”Bildandet av Enderleins endobionter (eller 
Bechamps mikrozymer) är samma process som 
partiklar i fysiken. De är element som kommer 
direkt från den grundläggande energin, som 
Tesla kallar skalärenergi och som man ser i 
mörkfältsmikroskopet.

Mikrozymer (energiner) är praktiskt taget 
oförstörbara element i kroppen, vilket är 
anledningen till att de kan betraktas som 
transcendentala: de kommer från Den som är helt 
odödlig och oändlig.”
- Det verkar som om vi genom detta 
mörkfältsmikroskop ser det Gudomligas förening 
med vårt liv.                                                                                                                           
- Vi är helt och hållet länkade till Gud.”

(A teologia trilógica, Keppe, s.105)

Mörkfältsmikroskopi, en studie i 
psykosomatik och transcendentala energiers 

påverkan på vår hälsa och välbefinnande.

Ansvarig utgivare: Institutet för integral psykoanalys - Ort och år för tryckning: Stockholm, 2021 - Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) gäller: Tryckfriheten syftar till att säkerställa 
ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Lag (2018:1801) kapitel 1, paragraf 1 - Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med 
hjälp av andra trycka skrifter. Lag (2018:1801) kapitel 4, paragraf 1 - Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med hjälp av andra sprida tryckta skrifter. Lag (2018:1801). 
kapitel 6, paragraf 1 - Tidskriften innehåller royaltyfria bilder från freepik.com och pixabay.com. - Bevara vår stad ren. Var god släng inte tidningen på gatan. 

Inger Thors*
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Millennium 
Språkskola 

online 

Bild 1.            Bild 2.
 
Bild 1. Första bilden visar när personen kommer för 
att göra det första blodprovet. Man kan se hur de röda 
blodkropparna är hopklumpade, vilket försvårar 
blodcirkulationen särskilt i de minsta blodkärlen. 
En bra blodcirkulation är grundläggande för en god 
hälsa.

Bild 2. Andra bilden visar hur blodet ser ut efter att 
personen har ägnat sig åt ca 30 minuters bön. Man 
ser nu hur de röda blodkropparna har separerat sig 
och man kan förstå att syresättningen i hela kroppen 
blivit mycket bättre. 

Test med Keppemotorfläkt.
Keppemotor är en magnetisk motor och det finns 
många studier och experiment som visar att 
magnetism är hälsosamt och välgörande för levande 
organismer.  De flesta terapier med magneter är 
gjorda med statiska magneter som också har en god 
inverkan på organismen. En Keppemotorfläkt har 
ett pulserande magnetfält som ger en form av inre 
”massage” och hjälper kroppen att slappna av.

Bild 3.                                    Bild 4.

Bild 3. Här ser vi ett stressat blod där de röda 
blodkropparna är grupperade.

Bild 4. Efter testet med Keppemotorn flyter de röda 
blodkropparna separerade från varandra i plasman.

*Inger Thors, ingenjör, arbetsterapeut och psykosocioterapeut 
vid ISAT. Hon forskar inom blodanalys genom 
mörkerfältsmikroskopi.

Om du vill lära känna de grundläggande 
begreppen inom integral psykoanalys är 
du välkommen att kostnadsfritt delta i en 
terapeutisk läsgrupp. Vi kommer att gå igenom 
teman som avund, den inverterade viljan, 
pakter, teomani, sjukdom som förnekelse 
av hälsa samt människans essens som 
bestående av godhet, sanning och skönhet. 
Alla som är intresserade är välkomna och inga 
förkunskaper krävs.
 
Plats: Online (via Skype) 
Tid: Varannan måndag kl. 17:30-18:30 (med 
start i september) 
Pris: Gratis 
Läsgruppsledare: Anna Lindquist, psyko-
analytiker inom integral psykoanalys 
Anmäl dig genom att mejla: kontakt@keppe-
pacheco.edu.br
 
”Efter varje terapeutisk läsgrupp känner jag 
mig alltid full av energi. Man lär sig allt från 
filosofi, vetenskap, människans psyke och 
mycket mera. Man erhåller kunskap som man 
inte skulle ha lärt sig någon annanstans, med 
praktiska exempel som är mycket användbara 
i vardagen. Jag rekommenderar starkt denna 
läsgrupp för de som är intresserade av att lära 
sig mer om människans inre värld.”

       Fernanda Yamamoto

TERAPEUTISK LÄSGRUPP

Lär dig ett nytt språk! 
På Millennium kan du studera italienska, portugisiska, 
spanska, franska, tyska, finska, engelska och svenska för 
invandrare.
Innovativ, terapeutisk metod med lärare utbildade inom 
integral psykoanalys. 
För mer information mejla: kontakt@keppepacheco.edu.br 
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När vi hör talas om krig eller om fruktan för dess 
fasor, kan vi vara säkra på att den största mardröm-
men kommer från vår egen inre värld. Framför allt 
kan vi vara övertygade om att de individer som 
planlägger krig är mycket sjuka. Vad de egentligen 
försöker göra är att lägga sina egna eller sitt lands 
problem på andra folk och länder, vilket bara med-
för enorma störningar för alla. För övrigt kan jag 
med visshet hävda att endast ett mycket patologiskt 
sinnelag önskar lösa en tvist, vare sig en inre eller 
yttre, genom väpnad kamp! 
- Min dotter är väldigt lik mig. När vi tar bilen kla-
gar hon på trafiken och på allt annat i livet.
- Vad tycker du om din dotters attityd?
- Hon är alltid irriterad, precis som jag, och står 
inte ut med att se ett enda litet problem.
- Men du måste inse att människan klagar över de 
problem hon har inom sig och som hon sedan pro-
jicerar utanför sig själv.
- Så jag klagar egentligen alltid över mig själv?
- Ja, just det. Du klagar över dig själv, även om du 
ser allt utanför.
I den projektiva processen blandar individen ihop 
sig själv med andra, och tror att både gott och ont 
kommer från dem. Detta är ett utmärkande drag för 
hans sjukdom.
- Jag vet inte varför jag inte behandlar mina 
kroppsliga sjukdomar som jag borde.
- Utan dessa kroppsliga sjukdomar skulle du vara 
tvungen att se dina psykiska.                                        
- Det är en fråga om pengar. Jag kan inte sluta ar-
beta, för jag måste tjäna pengar.                                                        
- Din störning är inte på grund av pengar eller nå-
got annat yttre problem. Allt lidande kommer från 
vårt eget inre.

Människans och civilisationens största problem är 
just den här idén att alla förmögenheter och också 
alla svårigheter kommer från det yttre. Det här för-
hindrar både människan och hennes samhälle att 
bli tillräckligt balanserade för att utvecklas.
- Under alla dessa år sedan jag flyttade från USA 
har jag aldrig märkt att de haft några större pro-
blem, och nu ser jag plötsligt hur New York kollap-
sar. Jag känner inte att det bara är något negativt, 
för nu blir amerikanarna tvungna att medvetan-
degöra att de har varit på fel kurs.
- Vad associerar du det inträffade med?
- Jag tycker alltihop är ganska konstigt. Den ame-
rikanska civilisationen accepterar inte någon an-
nan typ av tillvaro. Det är som om de vore droga-
de. De trodde aldrig att de en dag skulle kunna lida 
ett så stort sammanbrott för att de ignorerat sina 
interna problem. 
Endast den person som ser sina egna fel och förlåter 
andra kan bli tillräckligt balanserad för att leva ett 
fridfullt liv.

Varför uppstår konflikter? 

KONTAKT

Människans grundläggande problem ligger i den 
censur hon gör mot all medvetenhet om avundsjuka. 
Psykoterapi är därför en process att övervinna hennes 
motstånd mot att se dåliga “känslor”.

Den här bilden visar att om individen inte accepterar 
medvetenhet om sina problem kommer han att projicera 
(vilket är en process av paranoia). Det här är orsaken till 
alla sjukdomar och konflikter och kan i värsta fall leda till 
psykos, som är en allvarlig mental sjukdom nästan utan 
återvändo.

För att veta mer om integral psykoanalys kan du besöka vår hemsida: 
www.integralpsykoanalys.se - Om du önskar påbörja psykoanalys eller 
engagera oss för kurser, föreläsningar eller andra uppdrag kontakta oss.
kontakt@keppepacheco.edu.br


