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Levende Visdom S\u00f8ren Hauge Hent PDF "Levende Visdom" er Søren Hauges esoteriske hovedværk og
resultatet af mere end 25 års undervisning. Bogen rummer en komplet indføring i den moderne esoteriske
lære, præsenteret som en spirituel psykologi, en livsfilosofi og en vejledning til spirituel praksis i verden.
Perspektiverne er gigantiske og emnerne omfattende, men fremstillingen er i øjenhøjde og med en altid

nærværende bevidsthed om, at visdom er levende og derfor i fortsat bevægelse og udfoldelse. Tradition og
fornyelse går hånd i hånd. Første del har overskriften kosmos og menneske. Her skabes den filosofiske

ramme, og mennesket sættes ind i den større sammenhæng som et væsen i udvikling. De fremlagte emner
giver udsyn og sætter scenen for vores forståelse af os selv i kosmisk perspektiv. Anden del hedder
bevidsthed og udvikling og sætter direkte fokus på opvågningen til vores højere muligheder, den

opdagelsesrejse vi alle er på. Fokus er psykologisk, og hvert kapitel i denne del slutter med forslag til
praktiske øvelser. Tredje del hedder ånd og samfund og sætter vores udvikling og opvågning ind i den
kollektive sammenhæng. De to første deles filosofiske og psykologiske vinkler rettes mod at praktisere

visdom og medfølelse og tage del i tidens åndelige renæssance. Bogen er rigt illustreret med diagrammer og
billeder, heriblandt helt specielle farvebilleder, der hidtil ikke har været udgivet i bogform.
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