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Vores bevidste univers Eben Alexander Hent PDF Vores bevidste univers er den succesfulde forfatter,

neurokirurgen Eben Alexanders nye bog, hvor han sammen med sin partner og medforfatter, Karen Newell,
fremlægger, hvordan spiritualitet og videnskab kan forstås som en enhed. Efter sin opsigtsvækkende
nærdødsoplevelse, som kastede ham ind i bevidsthedens dybeste områder, kom han til at forstå

grundlæggende sandheder om vores bevidsthed, verden og det univers, vi lever i. Det, han oplevede,
forandrede alt, hvad han som naturvidenskabsmand havde troet på, ændrede hele hans forståelse af hjernen og
vores sind og bragte ham tilbage til livet med en overbevisning om, at bevidstheden rækker ud over vores
fysiske eksistens. Men hvordan forklarer vi bevidsthedens oprindelse, hvis den ikke er et biprodukt af

hjernen? I bogen introducerer Eben Alexander os til den nyeste videnskab og påpeger, hvor kvantefysikken
møder den spirituelle erfaring, og sammen med Karen Newell giver han os ikke kun indsigt i et nyt

paradigme, men også redskaber til at opleve universets dybe bevidsthed, som vi alle er en del af, uden at
skulle have en nærdødsoplevelse.

 

Vores bevidste univers er den succesfulde forfatter, neurokirurgen
Eben Alexanders nye bog, hvor han sammen med sin partner og
medforfatter, Karen Newell, fremlægger, hvordan spiritualitet og
videnskab kan forstås som en enhed. Efter sin opsigtsvækkende
nærdødsoplevelse, som kastede ham ind i bevidsthedens dybeste
områder, kom han til at forstå grundlæggende sandheder om vores
bevidsthed, verden og det univers, vi lever i. Det, han oplevede,

forandrede alt, hvad han som naturvidenskabsmand havde troet på,
ændrede hele hans forståelse af hjernen og vores sind og bragte ham
tilbage til livet med en overbevisning om, at bevidstheden rækker ud
over vores fysiske eksistens. Men hvordan forklarer vi bevidsthedens

oprindelse, hvis den ikke er et biprodukt af hjernen? I bogen



introducerer Eben Alexander os til den nyeste videnskab og påpeger,
hvor kvantefysikken møder den spirituelle erfaring, og sammen med
Karen Newell giver han os ikke kun indsigt i et nyt paradigme, men
også redskaber til at opleve universets dybe bevidsthed, som vi alle

er en del af, uden at skulle have en nærdødsoplevelse.
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