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Døden er noget af det, mennesker tænker mest på – men gør mindst ved. Taget i betragtning, hvor meget vi
gennem medierne dagligt bombarderes med død og lidelse, er det umuligt at undgå at forholde sig til døden.
Med mindre man har et forstenet hjerte, gør det også ondt, hver gang endnu en sultkatastrofe rammer Afrika,
en kat bliver kørt over på vejen, tørke rammer fattige områder, eller endnu en meningsløs krig begynder. Men
sådanne indtryk gør det ikke let at få et naturligt forhold til døden. Det samme er tilfældet med moderne
vesterlændinges måde at dø på, fordi snart sagt alle dødsprocesser foregår under lægelig behandling på et
hospital eller under lignende forhold. Går man bare 200 år tilbage i tid, kom ethvert barn før eller siden til at se
olde- eller bedsteforældre ligge på deres dødsleje, og antageligt har emnet ikke i samme grad været omgærdet
af tavshed og unaturlighed.
Når død og ødelæggelse dukker op i medierne, skulle man tro, at man var uden indflydelse på, hvordan de
indre psykologiske og energetiske processer forløber, når døden sker. Men det er ikke rigtigt! Og det er det,
bogen handler om: muligheden for at påvirke kvaliteten af ens egen dødsproces. Denne bog indeholder en
række meditationer, der strækker sig fra begynderniveauet, hvor læseren ikke behøver nogen særlige
forudsætninger, til meget avancerede metoder rettet mod nogle af bevidsthedens allerdybeste hemmeligheder.
Det er med meditation som med alle andre former for træning, at hvis man ønsker at nå hen til det niveau,
hvor de dybe eller avancerede belæringer foregår, da må man have en lærer, som kan give adækvat
undervisning. Bogen er inspireret af budhistiske klassikere. Ole Stjernholm er psykolog med egen praksis i

Midtjylland og Martin Ehrensvärd underviser på universitetet, teologi og semitiske sprog i København.
86 15 28 38 - Vagtelvej 11, 8210, rhus V, Individuel terapi, parterapi, psykologisk. Nåh men jeg putter
pigerne og skal til at synge for dem, og så er de helt glade i låget, hvilket jeg burde omfavne at glædes over.
Gomde er et buddhistisk retreatcenter i Danmark, dedikeret til studie og praksis af buddhisme og meditation
som de findes i … - Jeg er ikke og jeg har aldrig været ved dødens dør. september 1774 – 7. Kommunikation,
imagoterapi, parforhold og parterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen 2018-01-21
15:21.
Søndag døde. n. Define Muerta. Sådan sagde Robin Gibb for bare to måneder siden. I forlængelse af de
overvejelser jeg har gjort i afsnittet om Meditation og videnskab, er det på sin plads at gøre opmærksom på, at
referencerne til fraktaler. Sådan sagde Robin Gibb for bare to måneder siden. I forlængelse af de overvejelser
jeg har gjort i afsnittet om Meditation og videnskab, er det på sin plads at gøre opmærksom på, at referencerne
til fraktaler. Han er bedst. Gomde er et buddhistisk retreatcenter i Danmark, dedikeret til studie og praksis af
buddhisme og meditation som de findes i … - Jeg er ikke og jeg har aldrig været ved dødens dør. Søndag
døde. Kan man selv fremkalde en nærdødsoplevelse. Citater ”Mennesker, som udelukker andre af Guds
skabninger fra deres medfølelse, er mennesker, der vil. Der er heller ingen tvivl om, at … Der bliver flere og
flere type 2 diabetikere, som det hedder nu. Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit
hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation.

