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Det vågne hjerte Cynthia Bourgeault Hent PDF Forlaget skriver: Stadig flere kristne verden over har de
seneste år stiftet bekendtskab med centrerende bøn. Denne bønsform anviser en praktisk metode til at gå ind i
sit ´indre rum´ ved at give slip på ydre anliggender, symboliseret ved at man lukker øjnene og åbner sig for

Guds nærvær og virke.

Det vågne hjerte er en udførlig vejledning i, hvordan man praktiserer centrerende bøn. Men den er mere end
det. Cynthia Bourgeault undersøger også, hvordan denne måde at bede på forholder sig til den klassiske

kristne kontemplation, hun behandler forskellige nuancer af metoden, og hun udforsker dens
revolutionerende potentiale til at forvandle det kristne liv.

»Et betydningsfuldt bidrag til en bedre forståelse af centrerende bøn og dens umiddelbare begrebsmæssige
baggrund. Det kan forhåbentlig gøre den mere tilgængelig for det voksende antal søgende i vores tid.«

- Thomas Keating, forfatter til Åbent sind åbent hjerte.

Cynthia Bourgeault har studeret og undervist på benediktinske klostre i USA og Canada. Hun er præst i den
episkopale kirke, retræteleder og forfatter til en række bøger om bøn og det åndelige liv.
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