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Blandt løver Marianne Davidsen-Nielsen Hent PDF "Skulle dette virkelig til, før jeg kunne tage mit liv

alvorligt?" spørger mange mennesker, når de rammes af sygdom, ulykke eller død. Det er netop i erkendelsen
af det forandrede liv, at der findes muligheder, der kan give trøst, håb og lettelse, når tilværelsen bliver

kaotisk og angstfuld. Blandt løver fokuserer på den specielle form for forandring, som kræft, AIDS, et dårligt
hjerte eller andre livstruende sygdomme fører med sig. Den handler om, hvordan vi kan flytte

opmærksomheden fra sygdom, angst og overlevelse til dødsbevidsthed og livsenergi. Vi lever i dag længere
med de livstruende sygdomme end før. Og den eksistentielle udfordring bliver større i en samfundsorden hvor
vi i samme takt har fået vanskeligere ved at acceptere at ingen af os "kender dagen før solen går ned". Vores
iboende dødsangst for ikkeværen, for at forsvinde, for kontroltab og for adskillelse kan få neuroser til at

blomstre og dermed svække friheden til at leve livet. I denne reviderede 2. udgave tematiseres i endnu højere
grad de tilknytnings- og adskillelsesprocesser som er grundlaget for at kunne leve håbefuldt med sin sygdom.
Herudover er der tilføjet et kapitel om den udfordring det er at arbejde i løveland, som behandler og hjælper.
Bogen henvender sig til alle, som skal klare den eksistentielle udfordring, det er at leve med en livstruende
sygdom. Den er samtidig beregnet for læger, sygeplejersker og andre behandlere, som arbejder professionelt

med liv og død.   fo
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