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Det drejer sig om kærlighed Jes Bertelsen Hent PDF DET DREJER SIG OM KÆRLIGHED er en invitation til
at deltage i noget, som det ellers er svært at få adgang til: Jes Bertelsens undervisning gennem et helt år.

Vi er alle er involveret i to projekter: Udfoldelsen af vores individuelle særlighed, og forsøget på at få dybere
kontakt til os selv og andre. De to projekter er lige vigtige, men det er kun det første der støttes af kulturen og

samfundet. Det andet er stadigt kontroversielt. Og kræver træning.

Bogen handler om denne træning. Trin for trin gennemgår den vejen fra den dagligdags normalbevidsthed til
dybere erfaringer af kærlighed og vågenhed, en vej der går over indlæringen af de centrale meditative
redskaber neutral iagttagelse og dobbeltrettet bevidsthed. Den naturlige etiks betydning for menneskelig

udvikling bliver beskrevet, og det bliver grundigt belyst hvorfor en lærer er nødvendig i de dybere
udviklingsprocesser frem mod den endelige frihed enhver af os i princippet kan nå, den oplyste

enhedsbevidsthed.

DET DREJER SIG OM KÆRLIGHED er et detaljeret kort over en rejse mod større intensitet, i menneskers
indre og i deres kontakt med hinanden. Belyst med træk af bevidsthedsudviklingens historie, med en lang
række eksempler på hvordan spiritualitet kan løftes fri af dogmatik og religiøsitet, og med beretninger om
intense møder mellem lærere og elever. Et kort som ikke skjuler de krav rejsen stiller, men som heller ikke

nedtoner de mål den kan føre til.

Teksten er en sammenfatning af 700 siders udskrift af Jes Bertelsens undervisning fra 2010 til 2011.

Redigeret og med forord og efterskrift af Peter Høeg.

 

 

DET DREJER SIG OM KÆRLIGHED er en invitation til at deltage
i noget, som det ellers er svært at få adgang til: Jes Bertelsens

undervisning gennem et helt år.

Vi er alle er involveret i to projekter: Udfoldelsen af vores
individuelle særlighed, og forsøget på at få dybere kontakt til os selv
og andre. De to projekter er lige vigtige, men det er kun det første

der støttes af kulturen og samfundet. Det andet er stadigt
kontroversielt. Og kræver træning.

Bogen handler om denne træning. Trin for trin gennemgår den vejen
fra den dagligdags normalbevidsthed til dybere erfaringer af
kærlighed og vågenhed, en vej der går over indlæringen af de

centrale meditative redskaber neutral iagttagelse og dobbeltrettet
bevidsthed. Den naturlige etiks betydning for menneskelig udvikling
bliver beskrevet, og det bliver grundigt belyst hvorfor en lærer er
nødvendig i de dybere udviklingsprocesser frem mod den endelige

frihed enhver af os i princippet kan nå, den oplyste
enhedsbevidsthed.



DET DREJER SIG OM KÆRLIGHED er et detaljeret kort over en
rejse mod større intensitet, i menneskers indre og i deres kontakt med
hinanden. Belyst med træk af bevidsthedsudviklingens historie, med
en lang række eksempler på hvordan spiritualitet kan løftes fri af
dogmatik og religiøsitet, og med beretninger om intense møder
mellem lærere og elever. Et kort som ikke skjuler de krav rejsen
stiller, men som heller ikke nedtoner de mål den kan føre til.

Teksten er en sammenfatning af 700 siders udskrift af Jes Bertelsens
undervisning fra 2010 til 2011.

Redigeret og med forord og efterskrift af Peter Høeg.
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