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Kundalini Lis Høyer Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en omarbejdet udgave af min bog "I
begyndelsen var logos - om bøn, meditation og yoga" - Borgen 1981. 

Meditation og yoga er udmærkede redskaber til at afvikle stress og fysiske sygdomme, men der kan
forekomme bivirkninger. Én bivirkning er den utilsigtede rejsning af kundalinikraften. 

Mennesker, der oplever det, overlades oftest til sig selv eller psykiatrien. Terapeuterne og yogalærerne
afviser, at det har noget med deres teknikker at gøre. Psykiaterne anerkender ikke energiens eksistens. 

I bogen fortæller ti mennesker, hvilket kaos de blev kastet ud i, da de uforberedt aktiverede
kundalinienergien. 

Nogle af dem stiftede i 1992 foreningen "Kundalini - netværk og information" med det formål at skabe et
forum for folk, der har erfaret kundalini på godt og ondt, og formidle information om emnet. 

Gennem kontaktlisten på foreningens hjemmeside og gennem mine bøger har jeg i årenes løb fået
henvendelse fra flere hundrede mennesker, der har søgt hjælp på grund af de foruroligende

kropsfornemmelser, der har invalideret dem. 
Jeg har derfor valgt at genudgive bogen med en mere dækkende titel. 

Nogle kan måske identificere sig med de personlige beretninger. Desuden er der i let tilgængelig form
sammendrag af den litteratur jeg fandt om emnet. Det var indsigt i fænomenet, der reddede mig igennem.
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