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Transpersonlig udvikling Roberto Assagioli Hent PDF Forlaget skriver: Dr. Roberto Assagioli er en af de helt
store pionerer inden for transpersonlig psykologi. Hans dybe indsigt i højere bevidsthed og spirituel

udvikling er i høj grad baseret på egne meditative erfaringer og studier af såvel østlig som vestlig mystik
gennem 60 år. Denne bog Transpersonlig udvikling er en samling af hans vigtigste artikler om
selvrealiseringens kunst, og hans bidrag til at bringe sjælen eller Selvet tilbage i psykologien.

Assagioli kaldte sin psykologi for psykosyntese og betonede vigtigheden af såvel den personlige udvikling af
en helstøbt personlighed, samt den efterfølgende udvikling af Selvets åndelige bevidsthed.

Første del beskriver overbevidstheden og de intuitive, inspirative og bevidsthedsudvidende processer, der
opleves her. Anden del omhandler de udfordringer og besværligheder, man møder på den åndelige vej mod

oplysning. Tredje del beskriver, hvorledes vi kan udfolde den højere bevidsthed i vores hverdag.

»Assagioli var en bemærkelsesværdig pioner inden for det transpersonlige felt, hvor han vævede mange af de
vigtigste psykologiske og spirituelle traditioner sammen i en stærk metode til indre vækst.«
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