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Jaguar i kroppen - sommerfugl i hjertet Ya'Acov Darling Khan Hent PDF Forlaget skriver: En shaman
befinder sig på grænsen mellem menneskenes og åndernes verden og har bl.a. til opgave at minde os om,
hvordan de to verdener hænger nøje sammen, og hvordan vi lærer at leve i balance. Det er ikke en jobtitel,
man kan give sig selv, og det kræver særlige evner, ydmyghed og en stor mænge mod at betræde shamanens
vej. Forfatteren Ya’Acov Darling Khan er en af de få vesterlændinge, som er anerkendt af ældre shamanistiske

mestre. Fra han var barn, var han åben over for det åndelige – havde ud-af-kroppen-oplevelser og
kommunikerede med de døde - og han oplevede, at den jødiske religion, han var vokset op i, ikke rummede
alle svarene. Som 19-årig fik han kendskab til shamanismen, og her begyndte en 30 års spirituel rejse i ønsket
om at heale sig selv og lære, hvordan han kunne bruge sine erfaringer og visdom til at hjælpe andre. Rejsen
ud i verden for at møde lærde shamaner var lige så meget en rejse mod at finde sin indre kraft, så stor som

jaguarens, og anerkende sin sårbarhed, så fin som sommerfuglens. Ya’Acov Darling Khan har været i lære hos
mange shamanistiske mestre verden over og har taget del i ritualer på meget forskellige steder – fra walisiske
huler til regnskoven i Amazonas. Jaguar i kroppen – sommerfugl i hjertet er ikke bare en kraftfuld, hudløst
ærlig – og gribende – beretning, men en guide til at skabe et mere meningsfuldt liv og en bedre verden.

Bogen er fuld af tusindårig gammel visdom, der er lige så relevant i dag. Forfatteren skriver fra hjertet, og på
hver eneste side mærker man hans autencitet og dybe engagement.
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