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I 1980 banet Michael Harner vei for en vital fornyelse av sjamanismen med klassikeren The Way of the
Shaman. I denne etterlengtede oppfølgeren er det himmelforestillinger, oppstigninger og sjamanistiske
erfaringer av høyere virkeligheter som står i fokus.
Hule og univers bygger på Michael Harners omfattende kunnskaper om sjamantradisjoner og mer enn 2500
skriftlige beretninger fra sjamanstudenter om deres opplevelser under sjamanistiske reiser. Harner viser at
opplevelsene til disse studentene i stor grad er beslektede, og argumenterer for at de virkelighetene og
hjelpeåndene de møtte, faktisk eksisterer.
I boken gis det også en grundig innføring i kjernesjamanismens teknikker, slik at leserne selv kan gjøre sine
egne sjamanerfaringer.
Hule og univers er også Michael Harners tilbakeblikk på et rikholdig liv med fortellinger om møter med ulike
urfolkstradisjoner, sjamaner og kjente personligheter som Carlos Castaneda, Allen Ginsberg og den samiske
sjamanen Mikkel Gaup.
Kjøp 'Hule og univers, sjamanistiske møter med en annen virkelighet, shamanic encounters with another
reality' av Michael Harner fra Norges raskeste nettbokhandel. Det Yogananda gjorde for hinduismen og D.T.
Suzuki gjorde for zen, har Michael Harner gjort for sjamanismen – det vil si å bringe tradisjonen og dens
rikdom inn i. Hule og univers (Heftet) av forfatter Michael Harner.

Pris kr 289 (spar kr 41). Hule og univers I 1980 banet Michael Harner vei for den verdensomspennende
fornyelsen av sjamanismen med den nyskapende klassikeren The Way of the Shaman. Cave and Cosmos /
Hule og Univers Den kjente sjamanen og antropologen Michael Harner ga i 2013 ut den alldeles glimrende
boken "Cave and Cosmos" (se link til Sjelens Univers I hjertets indre tempel, er det. Ser du det slik trenger du
da først og fremst å komme ut av din hule, og se verden for hva den er. Søkeresultater for Krystallenes univers
- Haugenbok.no. Haugenbok.no Norges raskeste. Hule og univers, sjamanistiske møter med. Michael Harner.
Tolkien fortalte historier til barna om Hobbitten som bodde i en hule. Historien om Hobbitten utviklet seg og
ble til en bok som ble en suksess i 1937. På Valderøya utenfor Ålesund er det ei ganske stor hule som ble.
"Niels Klims reise" av Holberg bruker hulen til inngangsportal til et annet univers. Monsterjakten 6 - Dragens
hule. Salgsbetingelser for univers.no; Kontakt oss Kontaktinformasjon og åpningstider; Levering Varer sendes
med post i hele Norge;

