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Tanker og utænkte tanker – om psyke og samfund Jens Peder Nicolaisen Hent PDF En stærkt personlig
livsfortælling, hvor læseren bliver indviet i en problematisk barndom og opvækst i et

indremissionsk miljø på landet og om et skift fra gårdskarl til hotel og restauration. Behovet for i ungdommen

at rejse og arbejde i udlandet og at betale prisen – der stod en tilbage på perronen.

Lysten til på et tidspunkt at opdatere en mangelfuld skolelærdom. Problemer med angst og sammenbrud som

selvstændig restauratør. Forbedring af psyken med terapi og bearbejdning af skadede følelser og opløsning af

neuroser, en indlæggelse og kampen mod psykiatrien og nogle tanker om det gamle mørke liv i mol til et nyt
lyst liv i dur.

Og endelig nogle tanker om vores sløsede omgang og manglende respekt for sproget og begrebernes
betydning, og

hvordan godhedsparadokset bliver anskuet som den egentlige årsag til meget af tilværelsens ondskab.

Om forfatteren

Jens Peder Nicolaisen bor imellem Esbjerg og Ribe i den lille marsklandsby St. Darum, og med mange ture i
denne

storslåede naturmed det flade, specielle marskland nyder han nu en dejlig tilværelse med blandt andet sine
elskede

børn og børnebørn og ikke mindst en tid uden krav og fordringer.
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