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Mystikkens vej - til frihed Erik Palle Olesen Hent PDF Mystikerne har i årtusinder berettet om en frihed og
glæde uden grænser – altid til rådighed, når blot vi kan overgive os til det ukendte lys og mørke i os og øve
os i at tro, at lyset er stærkest, en tro som styrkes af erfaringen. Mystikken er psykologiens og psykiatriens
uregerlige søster. Hun er respektløs over for sine yngre brødre, kan og vil selv, går sine egne veje og taler et
fremmedartet sprog, som de har svært ved at forstå. De noget selvhøjtidelige brødre har hidtil afvist deres
mystiske søster. En forsigtig tilnærmelse synes dog på vej. Derfor denne bog, som rummer en aktuel
formulering af mystikkens vej – den vej, den dybe grund, hvorpå terapiformer som mindfulness og

Acceptance and commitment therapy hviler. Forfatter Erik Palle Olesen er læge.
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