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Ο Φρόιντ και ο ιουδαϊκός μυστικισμός

Τιμή: 11,13 €
SKU: AB-0021121316
Σε απόθεμα: 5
Κατηγορίες Βιβλίου: Ιουδαϊκά, Μυστικισμός - Εσωτερισμός - Αποκρυφισμός Τεκτονικά, Ψυχανάλυση

Περιγραφή Βιβλίου
Η ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ του Φρόιντ σχετικά με τον μυστικισμό και τα αποκρυφιστικά
φαινόμενα είναι εμφατικά δηλωμένη από τον ίδιο, και για τον λόγο αυτόν πιθανώς
διανοίγεται ένας σημαίνων χώρος αντιφάσεων μέσα στην ψυχαναλυτική θεωρία
και τα προτάγματά της. Στην προσπάθειά του. αίφνης, να προσεγγίσει
αποκρυφιστικά φαινόμενα, όπως η τηλεπάθεια και η μεταβίβαση της σκέψης, ο
Φρόιντ παραδέχεται ότι τα φαινόμενα αυτά «είναι ένα είδος άλλου κόσμου, πέρα
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από τον δικό μας γνωστό κόσμο που έφτιαξε για μας η επιστήμη και τον κυβερνούν
αδυσώπητοι νόμοι» και ότι «μολονότι ισχυριζόμαστε ότι [τα αποκρυφιστικά
φαινόμενα] δεν μπορούν να αποδειχθούν, πρέπει ωστόσο να ομολογήσουμε ότι δεν
γίνεται να [τα] αποκρούσουμε με απόλυτη αυστηρότητα».
Πρόλογος
Πρόλογος στη Νέα Έκδοση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το Πρόβλημα της Καταγωγής της Ψυχανάλυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποθέσεις σχετικά με την καταγωγή της ψυχανάλυσης μέσα
από την προσωπική ζωή του Φρόιντ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η Ψυχανάλυση ως ένα Πρόβλημα μέσα στην Ιστορία των Ιδεών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ο Αντισημιτισμός στη Βιέννη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Το Γενικό Πρόβλημα της Απόκρυψης-dissimulation
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Είχε ποτέ αποκρύψει-dissemble ο Φρόιντ;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Η ταυτοποίηση/αναγνώριση (positive identification) του Φρόιντ
ως Εβραίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η Σχέση του Φρόντ με τον Fliess και άλλους Εβραίους
συνεργάτες του
Στέφανος Ροζάνης: Ο Φρόιντ και ο Αποκρυφισμός

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 12 x 18 cm
- Βάρος: 0.180 kg
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