
Fra Ammas hjerte
Hent bøger PDF

Mata Amritanandamayi

Fra Ammas hjerte Mata Amritanandamayi Hent PDF Forlaget skriver: Amma, Sri Mata Amritanandamayi
Devi, en spirituel lærer helt uden sammenligning, har i de sidste 30 år viet sit til liv at opløfte den lidende
menneskehed gennem den mest enkle af alle handlinger – en omfavnelse. I denne situation af fortrolig

nærhed har Amma velsignet og trøstet mere end 30 millioner over hele verden. Hvor hun end rejser hen – det
være sig Indien, Amerika eller Europa – er hun omgivet af en tusindtallig skare. De søger hendes

ubegrænsede kærlighed og medfølelse, hendes trøst og råd.

De mange humanitære tjenester, Amma har grundlagt, har vakt verdenssamfundets opmærksomhed. I de
senere år har Amma holdt tale i Religionernes Verdensparlament i Chicago, i de Forenede Nationer i New
York, og ved Topmødet for Kvindelige Religiøse og Spirituelle Lederes Globale Fredsinitiativ ved FN i
Geneve. Det var ved den lejlighed, at man overdrog Amma Ghandi-King Prisen for Ikke-Vold for 2002. I

2003 flokkedes mennesker i hundredtusindvis fra hele verden i Indien for at fejre hendes 50-års fødselsdag i
verdensfredens og harmoniens navn. Også Indiens Præsident, Vicepræcident og Vicestatsminister var til stede.

Denne bog består af en samling af Ammas svar på spørgsmål stillet af hendes hengivne under besøg i Vesten
siden 1999. Nogle af disse spørgsmål blev stillet til hende under et personligt møde, men de fleste blev stillet

mens hun gav darshan – af dem der sad ved hendes side og af dem, der fik hendes omfavnelse.

I denne bog taler Amma om et utal af emner, herunder fødsel og død, mellemmenneskelige forhold, krig og
fred, og spirituel disciplin og filosofi. Uanset spørgsmålets art svarer Amma i sin egen uforlignelige stil: med
begge ben på jorden, fuld af en moders kærlighed og med en sand spirituel Mesters visdom. Hun fremlægger

de højeste esoteriske sandheder på en sådan måde at enhver kan forstå det.
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