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Klodernes kollision Finn Abrahamowitz Hent PDF Ti gange mødtes psykoanalysens giganter Freud og Jung i
alt i deres levetid. I otte år var der en faglig forbindelse mellem dem. I seks år kendte de hinanden, og de

rejste sammen i fyrre dage. Resten af forbindelsen ligger i deres brevveksling, hvor de kom ind på det meste:
ond sladder om fjenderne, snak om kollegaer og hovedemnet, nemlig psykoanalysens fremme. Finn
Abrahamowitz udgav med "Klodernes kollision" fra 1988 et udsnit af denne historiske og dramatiske
korrespondance med egen formidlende tekst imellem brevene og portrætterer dermed psykoanalysens
grundlæggere som mennesker og venner. Menneskets psyke og psykisk sygdom står centralt i Finn

Abrahamowitz‘ (1939-2006) forfatterskab. Abrahamowitz var højskolelærer på Krabbesholm Højskole,
forstander på Ubberup Højskole og psykologimedarbejder ved Information og Berlingske Tidende. Han

udgav en lang række indføringsbøger om psykologi og psykiatri, som bl.a. Det handler om mennesker (1995),
Sjælen og stjernerne (1996), Sårene i sjælen (1996), Depression (1996), Freud. Et liv (1997), Jung. Et liv

(1998), Livet er en drøm, (1998) og Mystikkens væsen (1999).
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