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Menneskets transpersonlige dimensioner Hent PDF Forlaget skriver: I halvtreds indlæg kræver en række af
vor tids fineste tænkere og nulevende amerikanske avantgarde-psykologer, at vi udvider vort syn på

menneskets åndelige dimensioner, og beder os om at genoptage den ældgamle søgen efter selvkundskab og
livets mening.

De lægger her frem for læseren, hvad de kalder det transpersonlige perspektiv, som rækker ud over
konventionel psykologi og videnskab, og forsker i de højere bevidsthedstilstande, herunder yoga, drømme og
kontemplation. Dette ægteskab mellem på den ene side psykologi og videnskab og på den anden side de

åndelige traditioner, har båret den gode frugt, som idag hedder ´transpersonlig psykologi´, og som åbner for et
mere omfattende og videre syn på menneskets natur.

I bogens halvtreds essays viser forfatterne, at med de redskaber man har til rådighed i det store foretagende er
mulig-heden for at forøge menneskets åndelige rækkevidde langt større end hidtil antaget.

Og det lover godt for fremtiden.
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