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velfunderet og erfaringsbaseret medicin med en dyb filosofisk indsigt i naturens, menneskekroppens,

følelsernes og sindets bestanddele og samvirke. Hugo Hørlych Karlsen gennemgår de negative og positive
aspekter, som i klassisk kinesisk medicin er forbundet med de syv følelser. Læs, hvordan vrede blandt flere
nuancer kan være forbundet med vilje til vækst, glæde med modtagelighed, grublen med ro, sorg/melankoli
med erkendelse af foranderlighed, frygt/angst med ærefrygt. Det psykopatiske menneske har altid været og er
fortsat en kilde til gru og undren - nogen endegyldig forklaring på dets tilstand og gerninger findes fortsat

ikke, men Hugo Hørlych Karlsen sammenholder i et selvstændigt afsnit om psykopati de moderne
beskrivelser af tilstanden med det, man kan læse ud af klassiske kinesiske kilder. En orientering for den

alment interesserede læser og for klienten. Et studiehæfte for den studerende. Supplerende viden - en stå-bi -
for behandleren.

 

Intet menneske uden følelser - og i kinesisk medicin: Ingen ubalance
uden følelsesmæssig årsag og virkning. Klassisk kinesisk medicin er
en teoretisk velfunderet og erfaringsbaseret medicin med en dyb
filosofisk indsigt i naturens, menneskekroppens, følelsernes og

sindets bestanddele og samvirke. Hugo Hørlych Karlsen gennemgår
de negative og positive aspekter, som i klassisk kinesisk medicin er
forbundet med de syv følelser. Læs, hvordan vrede blandt flere
nuancer kan være forbundet med vilje til vækst, glæde med

modtagelighed, grublen med ro, sorg/melankoli med erkendelse af
foranderlighed, frygt/angst med ærefrygt. Det psykopatiske

menneske har altid været og er fortsat en kilde til gru og undren -
nogen endegyldig forklaring på dets tilstand og gerninger findes
fortsat ikke, men Hugo Hørlych Karlsen sammenholder i et



selvstændigt afsnit om psykopati de moderne beskrivelser af
tilstanden med det, man kan læse ud af klassiske kinesiske kilder. En
orientering for den alment interesserede læser og for klienten. Et
studiehæfte for den studerende. Supplerende viden - en stå-bi - for

behandleren.
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