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BESKRIVNING

Psykosyntes publicerades första gången 1965 och var den första heltäckande beskrivningen av Assagiolis
grundtankar och arbetssätt. Den är än idag omistlig läsning för alla som privat eller professionellt har ett
mer djupgående intresse för psykosyntes. När den publicerades hade Assagioli ett långt yrkesliv som
psykiater bakom sig. Redan 1910 började han använda begreppet psykosyntes som ett svar på Freuds
psykoanalys som han betraktade som alltför begränsad.Roberto Assagioli räknas som psykosyntesens
grundare. En utmärkande drag hos honom är synen på andlighet. Assagioli ser människans natur som något
betydligt större och djupare än den personlighet som vi normalt identifierar oss med, och menar att
höjdpunktsupplevelser, intuition, inspiration och tillstånd av mystisk medvetenhet ger en glimt av detta.
Andra viktiga inslag i hans psykosyntes är synen på viljan som psykets mest centrala funktion, och det
systematiska bruket av aktiva tekniker i det terapeutiska arbetet.Psykosyntes är den tredje volymen i serien
Psykosyntesbiblioteket. Tidigare titlar är Roberto Assagioli: Om viljan och Molly Young Brown: Det
utvecklande självet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PsykosyntesAkademin | Psykologi med själ och vilja

Psykosyntesföreningen är en yrkesorganisation för professionella psykosyntesterapeuter, coacher och
psykosynteskonsulter utbildade vid PsykosyntesAkademin i ...

Psykosyntes - Regnsken

PSYKOSYNTES Psykosyntes är ett sätt att ta fasta på människans andliga högre själv, som hon vanligen
är omedveten om, och integrera det i den medvetna ...

HumaNova under lupp | Fri Tanke

Psykosyntes. Psykosyntes är en psykologi med själ och en utvecklingsprocess som används både
individuellt och i grupper. Längtan efter att balansera kärlek och ...
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PSYKOSYNTES

https://www.bo-fi.club/?p=PSYKOSYNTES&ln=se
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