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Meditation Prinsesse Märtha Louise Hent PDF Forlaget skriver: Denne CD indeholder alle øvelser og
meditationer fra de to bøgerMød din skytsengel og Englenes hemmeligheder

CD´en er indlæst af skuespiller Hanne Stensgaard og musikken under meditationerne er spillet af David
Bailey.

Prinsesse Märtha Louise & Elisabeth Nordeng udtaler:
»Ind i mellem måtte vi kigge i bogen, når vi glemte, hvad næste trin i meditationerne var. Men på den måde
træder man ud af meditationen og får ikke den sammenhængende glæde af fordybelse og oplevelse, som det
kan give. Derfor har vi fået indlæst og udgivet en CD. Det kan være en fordel at lave meditationerne sammen

med andre.

...Det er ofte vanskeligt at finde tid og inspiration til at sætte sig ned i længere tid for at udforske sig selv
gennem meditation. Derfor er det godt at være to eller flere, som støtter hinanden. Sandsynligvis oplever du
din meditation på en anden måde end din ven. Vær opmærksom på din måde. Udforsk. Og vigtigst af alt: Vær

tålmodig med dig selv.

...Vi kan genkende hinandens temaer, men ingen har det samme med i bagagen. Vi tackler modgang, traumer,
glæder og opture på forskellig vis. Hvad du end oplever: Vær i det. Hav tillid til, at det, du oplever, er rigtigt
for dig, uanset hvad andre oplever. Det kan måske være lidt vanskeligt, hvis du intet oplever, mens den, du er
sammen med, mærker en masse. Det spiller ingen rolle. Du er ikke ringere af den grund. Vi er ikke ens. Og

det er godt.«

(De indlæste meditationer på CD-en kan variere lidt i ordlyd fra bogens tekst, men hovedbudskabet er det
samme) .

Se mere på forlagets hjemmeside.
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