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Musik som en mystisk Rejse Daniel Perret Hent PDF Sibiriske shamaner siger, at lyden af deres tromme er
hesten der bærer dem til det hinsides. Min erfaring er, at nogen former for musik kan gøre dette med os.
Hvordan er det muligt? "Musik som en Mystisk rejse" udforsker dette. Bogen handler om spirituel

transformation og vores søgen efter lykke og harmoni. I dag er der musik alle vegne omkring os, og vi er alle
blevet dybt bevæget af musik. Kun få mennesker indser hvordan en sådan dyb følelsesoplevelse kan føre dem

mere permanent ind i stilhed, glæde og frihed. Hvad minder denne følelse os om, hvor peger den hen og
hvordan kommer vi der?

En mystisk rejse er en søgen der følger et indre kald. Ordet "mystisk" hentyder til en søgen, der er fælles for
alle religioner og som derfor ikke tilhører nogen bestemt religion alene. Alle mystiske traditioner så som
sufierne, de nord-amerikanske indianere eller de shamanske kulturer, gik hinsides religionen ind i et åbent

rum med broderskab og samhørighed med naturen og det guddommelige.

 

Sibiriske shamaner siger, at lyden af deres tromme er hesten der
bærer dem til det hinsides. Min erfaring er, at nogen former for

musik kan gøre dette med os. Hvordan er det muligt? "Musik som en
Mystisk rejse" udforsker dette. Bogen handler om spirituel

transformation og vores søgen efter lykke og harmoni. I dag er der
musik alle vegne omkring os, og vi er alle blevet dybt bevæget af

musik. Kun få mennesker indser hvordan en sådan dyb
følelsesoplevelse kan føre dem mere permanent ind i stilhed, glæde
og frihed. Hvad minder denne følelse os om, hvor peger den hen og

hvordan kommer vi der?

En mystisk rejse er en søgen der følger et indre kald. Ordet "mystisk"
hentyder til en søgen, der er fælles for alle religioner og som derfor
ikke tilhører nogen bestemt religion alene. Alle mystiske traditioner
så som sufierne, de nord-amerikanske indianere eller de shamanske
kulturer, gik hinsides religionen ind i et åbent rum med broderskab

og samhørighed med naturen og det guddommelige.
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