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Psykiske lidelser påvirker et stort antal menneskers hverdag, men fælles for denne patientgruppe er, at

behandlingssystemet langt hen ad vejen står magtesløse, når det kommer til egentlig helbredelse. I stedet for
at gå til ondets rod symptombehandler man med stadig større mængder medicin og lader dermed de lidende i
stikken. Kierkegaard, derimod, vidste, at det forpinte sind er i det dæmoniskes vold, og at det ikke er nok at
sløre symptomerne: Helbredelse må ske i grunden. Han tog helt konkret fat på en løsning af dæmoniens

problem og giver i sine værker en håndfast løsning på, hvordan mennesket kommer ud af dens kløer. Det er
disse tanker, bogen anvender på den moderne psykiatri for således at give et bud på et langt mere frugtbart
alternativ til tidens medicinske behandling. Uddrag af bogen: Meget kort beskrevet er dæmoni, som jeg
forstår SK, det modsatte af Gud. Og da den kristne Guds væsen er kærlighed og frihed, så er dæmoniens
væsen kristent set ukærlighed og ufrihed. Og ukærlig er naturligvis den dæmoniske ufrihed. Friheden er,

ifølge SK, intellektuelt set sandhed, og sandheden er kristent set den kristne Gud ifølge SK. Dæmoni er ifølge
SK kristent set et fængsel af ufrihed, ukærlighed, styret af angst, som igen er synd. Dæmoni er: Angst for det
gode. Om forfatteren: Michael Schwensen er cand.theol., sognepræst og tidligere erhvervsmand inden for

international handel. Søren Kierkegaards univers har været en lidenskab gennem mange år, og han debuterer
nu som faglitterær forfatter med en bog om ham.

 

Søren Kierkegaards tanker om det dæmoniske. Psykiske lidelser
påvirker et stort antal menneskers hverdag, men fælles for denne
patientgruppe er, at behandlingssystemet langt hen ad vejen står

magtesløse, når det kommer til egentlig helbredelse. I stedet for at gå
til ondets rod symptombehandler man med stadig større mængder

medicin og lader dermed de lidende i stikken. Kierkegaard, derimod,
vidste, at det forpinte sind er i det dæmoniskes vold, og at det ikke er
nok at sløre symptomerne: Helbredelse må ske i grunden. Han tog
helt konkret fat på en løsning af dæmoniens problem og giver i sine
værker en håndfast løsning på, hvordan mennesket kommer ud af
dens kløer. Det er disse tanker, bogen anvender på den moderne



psykiatri for således at give et bud på et langt mere frugtbart
alternativ til tidens medicinske behandling. Uddrag af bogen: Meget
kort beskrevet er dæmoni, som jeg forstår SK, det modsatte af Gud.

Og da den kristne Guds væsen er kærlighed og frihed, så er
dæmoniens væsen kristent set ukærlighed og ufrihed. Og ukærlig er

naturligvis den dæmoniske ufrihed. Friheden er, ifølge SK,
intellektuelt set sandhed, og sandheden er kristent set den kristne
Gud ifølge SK. Dæmoni er ifølge SK kristent set et fængsel af

ufrihed, ukærlighed, styret af angst, som igen er synd. Dæmoni er:
Angst for det gode. Om forfatteren: Michael Schwensen er
cand.theol., sognepræst og tidligere erhvervsmand inden for
international handel. Søren Kierkegaards univers har været en

lidenskab gennem mange år, og han debuterer nu som faglitterær
forfatter med en bog om ham.
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