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“Con người là một thể đa chiều. Ở đây chúng tôi nói đến ba kích thước cơ bản. Đó là bản chất sinh học, bản
chất xã hội và bản chất tâm linh”. Một trong những ngả đường nghiên cứu tâm linh chính là phân tâm học.
Cuốn sách “Phân tâm học và văn hóa tâm linh” giới thiệu với bạn đọc một số công trình nghiên cứu về tâm
linh của các nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich Fromm và Roberto Assagioli.
Cuốn sách gồm 5 phần:
S. Freud - Sự trở lại ấu thơ của tục tôtem: S. Freud coi tục thờ cúng tôtem, một tín ngưỡng ra đời cùng với sự xuất hiện của
xã hội loài người là nguồn gốc của văn hóa tâm linh và chi phối mãi đời sống của con người về sau nhờ cơ chế bảo lưu và tác động
của nó.
C. Jung - Thăm dò tiềm thức: C.G.Jung với khái niệm vô thức tập thể tồn tại trong những huyền thoại, những giác mơ và

trong những tôn giáo.
E. Fromm - Phân tâm học và tôn giáo: E.Fromm chia tôn giáo thành hai loại, tôn giáo quyền uy và tôn giáo nhân bản.
E. Fromm - Phân tâm học và Thiền: theo E.Fromm, Thiền là một tôn giáo nhân bản.
R. Assagioli - Bông hồng tâm linh hay sự phát triển siêu cá nhân: từ góc nhìn phân tâm học, có thể tạo ra một phương

pháp vững chắc về sự phát triển cá nhân ở trong tay những ai đang tìm kiếm chân lý ngay trong chiều sâu thực thể của mình.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

