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Knæk koden til livet Brian Buhl Madsen Hent PDF Forlaget skriver: Forestil dig, at du kunne gøre med dit
liv, hvad du vil. At du kan gøre dit liv til det, du gerne vil. Hvad ville du så gøre? Måske kunne svaret være,
at du ville nyde livet mere, stresse mindre, fordybe dig i ting, du holder af, slippe for ting fra fortiden, der
tynger dig eller nyde samværet med andre. Forestil dig så, at der ikke er noget, der hindrer dig i at gøre det.
Det, det kræver, er, at du er villig til at give slip på dine gamle mønstre og være vedholdende i din søgen efter
det liv, du gerne vil have. Der er en vej! Det er mit håb, at denne bog hjælper dig med at finde vej gennem

labyrinten.

Uddrag af bogen:
»Gennem buddhismen kan vi blandt andet lære, at livet ikke handler om at kæmpe og kæmpe. Det handler i
højere grad om at give slip. At give slip på alle vores gamle mønstre og planer, ideer, fremtidsdrømme,

stolthed, hovmod og vores egen modstand. Give slip på det hele og acceptere, at vi står, hvor vi står, og så
starte der. Stoppe op og gribe nuet lige nu og her og begynde at lære os selv at kende fra en ende af.

Prøv et øjeblik at betragte livet som en tur i en rutsjebane. Livet går op og ned, ligesom rutsjebaneturen. Hvis
vi kæmper for at holde os oppe på toppen, hvor vi synes, det går godt, og kæmper for at undgå, at livet også
går ned, så vil vi opleve meget smerte, hver gang turen går nedad. Vi kan i stedet vælge at anskue tingene på
en anden måde og prøve at læne os tilbage og nyde hele turen, både når det går op, og når det går ned. Så

behøver vi ikke længere at have en masse energi bundet i at være bange for, at det går nedad. For det gør det.
Det er en del af livet. Så kan vi i stedet frigøre denne energi og bruge den på at leve og være til stede i nuet.

Og nyde at være glade, når vi er oppe på toppen af bakkerne, og være til stede og kede af det og
åbenhjertede, når det går ned.«

Om forfatteren:
Brian Buhl Madsen er født og opvokset i Kolding. Opvæksten i en kristen familie gav et nuanceret billede af
verden som andet og mere end det øjet ser. Efter at have afsluttet en naturvidenskabelig uddannelse, som

biolog, startede han et større indre oprydningsarbejde ved brug af psykologi og selvhjælp. Derefter blev der
bygget en mere alternativ tilgang oveni, med healing og clairvoyance. Og senest er han startet som

oplægsholder, forfatter og alternativ behandler.
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