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Bevidsthedens flydende lys Jes Bertelsen Hent PDF Forlaget skriver: Det er Jes Bertelsens grundopfattelse,
at det er muligt for mennesker at udvikle sig, både på det personlige niveau og i forhold til den spirituelle

intelligens.

Udvikling på det personlige niveau handler blandt andet om at udfolde og åbne for livsglæde, kreativitet og
hjælpsomhed. Vækst på det spirituelle niveau handler om at realisere en dybere livsfølelse gennem hjerte og

bevidsthed.

Med dette mål for øje søger Jes Bertelsen i sine bøger en syntese mellem østlig og vestlig spirituel viden og
praksis, set i lyset af moderne psykologisk og filosofisk tænkning.

Det gælder også denne bog. Den gennemgår bevidsthedens planer og søger gennem Bertelsens egen erfaring
at pege på ´den fuldkomne oplysthed´, også kaldet rigpa, hvor den fysiske verden ifølge den østlige

meditationstradition opløses i flydende lys.

Jes Bertelsen beskriver sin egen spirituelle vej mod rigpa gennem mødet med den oplyste tibetanske lama
Urgyen Tulku. Bogen er samtidig en læsning af den tibetanske lama Longchenpa, der levede i 1300-tallet og

nåede den fuldkomne oplysthed.
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