
Velkommen til Eksistensens Hotel
Hent bøger PDF

Mads Vang Christensen
Velkommen til Eksistensens Hotel Mads Vang Christensen Hent PDF "Velkommen til Eksistensens Hotel" er
en samling digte og sentekster, om livet, sorger og glæder, ikke mindst om kærligheden og skønheden. Kort

sagt livet på godt og ondt, skrevet af Mads Vang Christensen. Mads er Forfatter, Digter, Livskunstner,
Gastronom, Gestaltterapeut, Coach og Parterapeut, og mest af alt er han livsnyder. Folk kommer til ham, når
de har ondt i livet, og når de ikke kan finde ud af det med kærligheden i parforholdet. Han taler om ”Det gode

liv”, og lærer mennesker at bruge parforholdet og livskriserne til at udvikle sig gennem. Mads taler om
åndelig praksis, men får det til at lyde som ganske simpel sanselighed på et hverdagsplan. Han bruger humor,

historier og eventyr som formidlingsværktøj og henter sin inspiration fra alverdens religionsfilosofier,
mystikkertraditioner og gerne fra østen, såsom Buddhismen og navnlig Zenbuddhismen. Velkommen til

Eksistensens Hotel Her skal være varmt og plads til alle. Livets suppe snurrer lystigt på mit ædle komfur. Den
sidste melodi lyder måske om lidt. Kik dig om, før det er for sent. Nyd det, mens du er her, snart er din seng
redt til din næste. Vi har alt på Eksistensens Hotel. Vores husalter kaster sit lys på din anger og smelter hver
en skyld. Præsten er sort og hedder Bob og synger “love is my religion” og griner, for det hele er blot en leg.
Hotellet er opvarmet med løgne og gamle undskyldninger, samt uskyldens varme kinder. Skulle du fryse er

det kun fordi, du har taget på, ensomhedens kåbe lavet af en gammel ulv.

 

"Velkommen til Eksistensens Hotel" er en samling digte og
sentekster, om livet, sorger og glæder, ikke mindst om kærligheden
og skønheden. Kort sagt livet på godt og ondt, skrevet af Mads Vang
Christensen. Mads er Forfatter, Digter, Livskunstner, Gastronom,

Gestaltterapeut, Coach og Parterapeut, og mest af alt er han
livsnyder. Folk kommer til ham, når de har ondt i livet, og når de
ikke kan finde ud af det med kærligheden i parforholdet. Han taler
om ”Det gode liv”, og lærer mennesker at bruge parforholdet og

livskriserne til at udvikle sig gennem. Mads taler om åndelig praksis,
men får det til at lyde som ganske simpel sanselighed på et
hverdagsplan. Han bruger humor, historier og eventyr som
formidlingsværktøj og henter sin inspiration fra alverdens

religionsfilosofier, mystikkertraditioner og gerne fra østen, såsom
Buddhismen og navnlig Zenbuddhismen. Velkommen til

Eksistensens Hotel Her skal være varmt og plads til alle. Livets
suppe snurrer lystigt på mit ædle komfur. Den sidste melodi lyder
måske om lidt. Kik dig om, før det er for sent. Nyd det, mens du er



her, snart er din seng redt til din næste. Vi har alt på Eksistensens
Hotel. Vores husalter kaster sit lys på din anger og smelter hver en
skyld. Præsten er sort og hedder Bob og synger “love is my religion”
og griner, for det hele er blot en leg. Hotellet er opvarmet med løgne
og gamle undskyldninger, samt uskyldens varme kinder. Skulle du
fryse er det kun fordi, du har taget på, ensomhedens kåbe lavet af en

gammel ulv.
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