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Jung Aksel Haaning Hent PDF Denne bog handler om historiens betydning. Den handler om opdagelsen af en
glemt tekst fra middelalderen, hvor krop og kærlighed udtrykkes med religiøse billeder, og hvor vante

forestillinger vendes op og ned.

Bogen undersøger, hvordan den europæiske kulturs histories gemte og glemte tanker forstyrrer os, indtil de
kommer op til overfladen. Den gør opmærksom på noget, vi måske har glemt – nemlig, at kristendommens

opfattelse af kærlighed også rummer kroppen og det levede liv.

Den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961) opdagede den hidtil ukendte tekst og brugte lang tid på at
udforske den. Han var overbevist om, at fortidens viden rummer vigtige elementer for en dybere forståelse af

os selv og vores aktuelle situation – indre som ydre. Vi kommer kun videre ved at indhente det glemte.

Dette er en bog om Jungs fascinerende opdagelse, og hvad han mente at finde i den. Samtidig er bogen en
grundig præsentation af Jungs forfatterskab, der ikke tidligere er set på dansk.

Bogen er baseret på de originale kilder og rummer desuden en række uddrag og citater fra Jung, der aldrig
tidligere har været oversat.
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