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Döden är i högsta grad en naturlig del av livet och angår oss alla, ändå
är döden och döendet ett känsligt och svårt ämne, något oundvikligt som

man gärna undviker ...

Att Möta Döden med Tillit och Hopp - Forskning i Medvetandets
Gränsland - den svenska utgåvan av Peter och Elizabeth Fenwicks
mycket uppmärksammade bok The Art of Dying förmedlar en mer
positiv och naturlig syn på döden som i förlängningen leder till att vi

faktiskt ska kunna "möta döden med tillit och hopp".

Mycket inom nyare forskning tyder nämligen på att livet inte slutar med
"döden". Boken belyser studier i dödens och medvetandets gränsland
och presenterar fakta som tydligt indikerar att vårt medvetande kan
fungera oberoende av den fysiska kroppen och hjärnan. Om detta kan
bevisas vetenskapligt leder det förvisso till en helt ny syn på både livet

och döden.

Döden är en process och boken ger en värdefull vägledning till oss alla,



inte minst till närstående och vårdpersonal. Peter Fenwick M.D., Ph.D.,
neuropsykiater och internationellt välkänd forskare inom

neurovetenskap med fokus på nära-döden-relaterade tillstånd och
upplevelser, exempelvis nära-döden-upplevelser, upplevelser i livets

slutskede och närliggande områden. Boken som han skrivit tillsammans
med Elizabeth Fenwick, bygger främst på Fenwicks omfattande kliniska

studier.

Förord av Pim van Lommel M.D., kardiolog, också han en stor
auktoritet inom medvetande- och nära-döden-forskning samt bl.a.
författare till Consciousness Beyond Life -The Science of the Near-

Death Experience.

Nämnda forskningsområde är högintressant att koppla till den Kosmiska
Världsbild som den danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus
Thomsen framlägger, Martinus Kosmologi. I Martinus och hans elev
och samarbetspartner Per Bruus-Jensens arbete, presenteras bland annat
en förklaringsmodell till vår evighetsnatur som också beskriver hur vi
faktiskt överlever döden. För information se New Cosmic Paradigm
NCP X-AIONS: www.newcosmicparadigm.org, här finns också

kompletterande material till Fenwicks bok i form av specialbroschyrer
som Peter Fenwick utarbetat tillsammans med Sue Brayne i samarbete
med The Clinical Neuroscience Division, University of Southampton.
Broschyrerna utgör ett värdefullt handledningsmaterial i kontakten med

döende både för vårdpersonal och närstående.

Nearing the End of Life - A Guide for Relatives and Friends of the
Dying

(I Livets Slutskede - En handledning för släktingar och vänner till
döende)

http://www.newcosmicparadigm.org/images/pdf/ENDOFLIFEREL.pdf

End-of-Life Experiences - A Guide for Carers of the Dying
(Upplevelser i Livets Slutskede - En handledning för vårdpersonal som

arbetar med döende)
http://www.newcosmicparadigm.org/images/pdf/ENDOFLIFEPROF.pdf

Läs mera: NCP X-AIONS www.newcosmicparadigm.org
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