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Bog til undervisning i gymnasier/HF – et supplement 
til fagene: ”Dansk” & ”Engelsk” & ”Filosofi” & ”Psykologi” & ”Religion” 

 
 

Forbinder: Østens visdom – Vestens kultur 
 

PRIS & STJERNER fra USA - SUPER lektørudtalelse fra juni 2017 
 

Indiens spirituelle visdom,  Nyt bind 1 
Om at søge efter lykken og sandheden om livet 

hos indiske guruer og palmebladsastrologer 

Dansk udgave                                        Engelsk udgave 

           
 

Dansk: 284 sider, 230 kr.,  paperback: ISBN 978-87-999608-0-4  &  e-bog: ISBN 978-87-999608-1-1 
 

Bogen har egene FB-sider – DK/ENG: hér / hér – og hjemmesider – hér / hér 
 

SÆRTILBUD: klassesæt á 40 stk.  ∼  en rabat på:  32 % 
 

Ialt:  5.000 kr. ex. moms ∼ 125 kr. ex. moms pr. bog  –  bestil:  hér 
 
 
 

 

Læs på de næste sider om: 
 

• Bogen i undervisningen, emner 
• Emner - i forhold til læreplaner 
• Anmeldelserne: fra DK og USA  
• Bagsideteksten – i dens helhed 

  

https://www.facebook.com/Indiens-spirituelle-visdom-Nyt-bind-1-419625205060337/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/thespiritualwisdomofindia/
http://www.indiensspirituellevisdom.dk/
http://www.thespiritualwisdomofindia.com/
http://www.flowlab-klassesaet.dk/


________________________________________________________________________ 
Forlaget FlowLab v. Lisbeth Ejlertsen  •  28 11 59 94  •  le@flowlab.dk  •  flowlab.dk 

Bogen i undervisningen, emner 
 
Bogen, der er skrevet til alle, er også velegnet til undervisningsformål. Stilen er let 
tilgængelig – hvert emne præsenteres med en kort beskrivelse, der giver oveblik og er let at 
læse. En veludbygget indholdsfortegnelse giver mulighed for kun at vælge de afsnit, der er 
aktuelle i undervisningen. Gennem bogen møder du emner som f.eks. disse: 

 
A. En dansk kvindes oplevelser i Indien - en personlig beretning 

 
B. Grundlæggende livsspørgsmål – kærlighed, lykke & trivsel 

Hvor findes lykken? Hvad er meningen med livet? Er alt forudbestemt? 
 

C. Yoga & Meditation – herunder etik & moral: 
Oprindelse, definition samt filosofiske betragtninger 
 

D. Andre religioner, Hinduismen & dens symbolsprog: 
Introduktion til hinduismen og dens centrale grundbegreber 
Beskrivelse af elefantguden til forståelse af symbolsproget 
Hellige geometriske symboler 
 

E. Hellige skrifter – på tværs af religioner: 
Vedaerne – verdens ældste & Upanishaderne – vediske litteratur 
 

F. Spiritualitet – dens udspring & i dag: 
Overensstemmelse? - de hellige skrifter & spirituelle livssyn i dag?  
 

G. Spirituelle Mestre - guruer: 
Hvad siger de? - Hvad kan de? 
 

H. Palmebladsastrologer: 
Hvad kan de? – Passer deres forudsigelser om fremtiden? 
 

I. Øvelser: Afslapning og meditation med eleverne 
Heartfulness kan bruges til øvelser på en lang skoledag - indre bevægelse 
– link til guidet afslapningsøvelse og meditation 
 

J. Video & Lydspor 
Ekstra: Se video-interview og hør lydklip fra Indien via hjemmesiden 
 

K. Fagligt samspil: Bogen – også på engelsk 
Bogen findes også i en engelsk udgave - kan bruges tværfagligt 
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Emner – i forhold til læreplaner 
 
Bogen er meget velegnet til at indgå i undervisningen på gymnasier! 
Nedenfor gives et overblik over de fag og tilhørende kompetenceområder, som bogen 
rummer materiale til. For hvert kompetenceområde angives de emner i bogen, der kan 
indgå i at opfylde/inspirere ifht. ministeriets færdigheds- og vidensmål for området. 
 
 
 
Dansk – evt. på tværfaglig basis 

 
 

 
Engelsk – evt. på tværfaglig basis 

 
 

 
Filosofi – evt. på tværfaglig basis 
KERNESTOF: 
• Væsentlige problemstillinger - livsfilosofi og æstetik ∼ se bogens emner: B, C, E, F 
SUPPLERENDE STOF: 
• Perspektivering og uddybning af kernestoffet ∼ se bogens emner: A-K 
• Skal udvide den faglige horisont ∼ se bogens emner: A-K 

 
 

 
Psykologi – evt. på tværfaglig basis 
 

KERNESTOF: 
• Udviklingspsykologi ∼ se bogens emner: B, C, F 
• Personlighed og identitet ∼ se bogens emner: F 
SUPPLERENDE STOF: 
• Sundhedspsykologi ∼ se bogens emner: A, B, C, I 
 
 
 
Religion 
 

KERNESTOF: 
• Yderligere én veldefineret religion ∼ se bogens emner: C, D, E, F, G 

”Hinduismen”, ”Vedaerne” 
• Yderligere ét veldefineret religiøsfagligt emne ∼ se bogens emner: F, G 

”Spiritualitet”, ”Guruer” 
• Religionernes centrale fænomener … metoder ∼ se bogens emner: A-I 
SUPPLERENDE STOF: 
• Stof der kan perspektivere på tværs af kernestoffet ∼ se bogens emner: A-K 
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Anmeldelse: i DK 
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Anmeldelserne: fra USA og DK 
 

Læs dem i deres helhed på hjemmesiden: 
www.indiensspirituellevisdom.dk/anmeldelser/ 

 

 
 

 
 

http://www.indiensspirituellevisdom.dk/anmeldelser/
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Bagsideteksten – i dens helhed 

 
Hvor findes lykken og sandheden om livet? 

 
 

Nysgerrighed og lysten til eventyr bragte Lisbeth Ejlertsen til Indien i 1994, 
hvor hun bar disse spørgsmål i sit hjerte: 

• Har livet et formål? 
• Findes der en vej til evig lykke? 
• Er vores skæbne forudbestemt? 

Svaret på livets mysterium ville hun søge hos spirituelle læremestre og 
palmebladsastrologer i netop dette land, som gennem årtusinder har sat 
spiritualiteten i højsædet. 

Om guruerne siges det, at de har adgang til særlige planer i universet, og de 
flere tusinde år gamle palmeblade menes at rumme forudsigelser om 
menneskers livsforløb. Mon livets mysterium og Lisbeths skæbne kunne 
læses i de højere himmellag eller på de ca. 2.000 år gamle palmeblade …? 

Du får indblik i visdommen fra verdens ældste skrifter, Vedaerne, i spirituelle 
begreber og i Lisbeths overraskende og overvældende oplevelser, som en 
vestlig tilgang til livet ikke kan forklare. 

På hendes videre spirituelle vej frem til 2017 møder du Heartfulness – en unik 
tilgang til hjertet, som forener mennesker og hjælper hver enkelt med at finde 
sin indre ro og balance. 

Vil du med ud i verden og ind i hjertet? 

 


