
Boganmeldelse:

Syntese af hjeyne
og hj eftc
"Hjertet kan vise os en naturlig og
lysende intelligens, som selv det mest
udviklede intellekt ikke kan opnA."

tErchar Cir vi ad den dcn, iisikerer
!'i at toire ind og glemme krcpp€B og
kErligliedens flydende dbenhed.

S:iledes udlngger Margit Madhurima
&gtup tundamentcl for sin bot. Hun
mbcfalea at !i gAr beSge veje sah iidigi,
og hun goi det ned bide indsigt og
indfoLing.

Ud fra en tidlos, ikkc-dualistisk (s,
kaldt oplyst) \'isdom rorsogcr bogen
btlde at beskrivc memeskets vej i--k fra
sig sel! og at ani.ise en lej tilbaSc i dcn-
ne sa fidsfikseredc og dualistiske di-

Dct er s!€rt. Hcldigvis lykkes
Madhurima olerbevisende. Hendes
lerc st:J k1ar, karlig og iilg&ngelig.
Med dirckic mdervisning fra kapacite
ter som Bhag{'m 'osho' Raj,recsl! Fai-
sal Muqaddam ogJes Bertels€n og med
oler 20 ars undeNisningserfarint i ba-
gagcn er Madhurima i dag selv en ka-
paciici, hvilket kan hscs ud af hrer

Fire kvaliteter
Uden it gore for meget ud if d et bcskri,
vei Madhurima, hvordan I idenskabcn i
dag !ed, at hjertct ikke kun besft af

t0

muskelceller men ogsA af nerveccller
Hjertet el alEe cn hjerne i sig sel\r

Og da vi soh individer har en iboei,
de l-ngsel efter at ebnc hjeitet og ver
den har red Gud b.ug for at !i lercl
detl se giver det rigfig god mmhg at
stihul€re og ibne siit for hjertcts inielLi-

Madhurima bcskrive. fire ijrundlng,
gcnde klaliteicr Rd hjertet, son selv
dei mesr udlikledc iniellekr ikke kan

. sdrsd - alt det slbtilc, dcr ligger ud
oler de fysiske sanser.

. /o/urdLf - smert-" til nFrvnr, nir vi
br abn€ os uden forbehold.

. Jof&tfldfl - dct Andelige og det rysisk t
det der har veret adskilt elter splittci.

. n1an!.ste/a/ spontdi det nodvendi,
te, lx mod, handlekaft eller medfo
lelse, hvis vi torlytte.

Det er kraliieter, ri besidder fra fodsld
at tren som vi hurtigt komcr pn af-
stmd af i lobct .J vores opv;ekst, hvor
vi i !'ores (Mdvendise) spejlins af os
selv i andr€ glemmer os selv

Akad€misk sprgg
Madhudma tuitt€ gerne trade endnu
mere i karakl€r Bogen er nemlig sfer-
kest, nar hun cnten bruger jegjom og
cgne erfaringer .l1er ilhrstrerer sinc
pointer ned konlrete berehlinger Bc8-
ge dele kunne der godi rere rere af.

Dci sa\hes, fordi dclc af bogen fren
stdr som olerleverinij af dvb yisdom i et
nogei akademisk spro& dcr nok forke
ler et lesende intellekt, hen ikkc nod,

vendigvis fanger folelser, krcp og hjcdc.
Det er medSnet - virkelig en udfG,
dJing at skrive 'persoiligi' ud af den
iNke-dralistiske visdom, dcr jo i sin es
sero cr noget aldeles upersonligt.

Dettc cnkelte f(rbehold skal dog lkke
holde nogcn rek. Ddt nrldtignt. httLe
er en ambiiios, indsigtstuld ot bcrigcn-
de bog, der cr skrevet af €n erfam og
indsigtsfuld kvin.lc. :l

Bo Hemann er coach og lorlatler Henv
Coachng & Communicatons, Caril Ertars
Vet 16,3. tv., 1814 Frederiksberg C, tli 20 83
85 88 wwwboheima.n.corn.

Margit ltadhurima Figtrup et
bl,a, inspirefer al Almaas og
Faisal Muqaddam, al Osho og
Jes Bertelsen, Men bogen er
umiskendell9t I\,ladhurima
- en iot vevet synlese,
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