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Nogle forslag til litteratur 

 
 
Lama Zopa Rinpoche: Heart Advice for Death and Dying. Med audio-kursus med af 
Kathleen McDonald. 
Lama Zopa Rinpoche: Heart Practices for Death and Dying.  
Foundation or the Preservation of the Mahayana Tradition. www.fpmt.org 
Bogens titel siger næsten det hele. En helt grundlæggende bog med praksis’er, bønner og 
meditationer ud fra den tibetanske Buddhisme samlet af F.P.M.T.’s åndelige overhoved Kyabje 
Lama Zopa Rinpoche. 
 
Lama Zopa Rinpoche: How to Enjoy Death: Preparing to Meet Life's Final Challenge without 
Fear. 
Wisdom Publications. 2016 
En 464 siders samling af alle belæringer, råd og forskellige former for praksis for de som hjælper 
døende og døde. Samlet på en meget overskuelig måde. Findes også som e-bog. 
 
The liberation Box -  tools for a fortunate rebirth 
Pakken indeholder alle Lama Zopa Rinpoche’s råd til, hvad vi kan gøre for at hjælpe. 
Sættet indeholder: 
- En lille bog, som klart beskriver, hvad den døende har brug for at høre og at se, og hvad der skal 
placeres på den døendes krop. 
- En CD med Lama Zopa Rinpoche’s recitationer for at lette smerter.  
(at lytte til). 
- En CD Lama Zopa Rinpochs recitationer ved dødsøjeblikket.(at lytte til.) 
-  Et billede med forskellige deities og tilhørende mantra’er blandt andet de 5 store mantra’er  ( 
Kunrig mantra’et, Mitrugpa mantra’et, Namgyalma mantra’et, Det fejlfrie Ophøjede Hjerte mantra 
og Det Ønskeopfyldende Hjul mantra) til at udfri følende væsener fra de lavere riger. (at se på.) 
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-Et stort billede med Namgyal-mantra’er. (at se på). 
- En stupa – fyldt med de 4 Dharmakaya Relivkie mantra’er. (at se på.) 
- Relikvie-mantra’er. (at se på). 
- Et lille Namgyalma-kort med 10 kraftfulde mantra’er. 
- En tekst for Ché. 
- En powa pille, fremstillet af Geshe Lama Konchog fra Kopan klosteret  til at placere på toppen af 
hovedet. 
- En velsignet tråd, som skal placeres på brystet eller på den øvre del af kroppen. 
Hele sættet kan købes på: www.shop.fpmt.org 
 
 Instruktions-DVD på dansk til  The Liberation Box. Dharma Visdom 2012 
Instruktions-Hæfte på dansk  til  The Liberation Box.. Udkommer på forlaget Dharma Visdom 
www.dharmavisdom.dk i 2013 
 
 
 
 
DVD Discovering Buddhism : Death and Rebirth. 
 
How to make your possenssions most beneficial . Teachings of Lama Thubten Zopa Rinpoche. 
: www.shop.fpmt.org 
 
Prayers, mantras  and teachings to accompany recitations to alleviate pain.  By Lama 
Thubten Zopa Rinpoche. : www.shop.fpmt.org 
 
Lama Zopa Rinpoche and Kathleen McDonald: Wholesome Fear. Transforming Your 
Anxiety about Impermanence & Death. Wisdom Publications. 2010 
Vores angst for sygdom, alderdom og død kan transformeres til en ”sund frygt” – en frygt med en 
positiv kvalitet som i sidste ende  beriger og  giver næring til  vores liv. Lama Zopa Rinpoche viser 
os, hvordan vi kan bruge vores angst som et høj oktan brændstof til virkelig at leve det , som er 
allermest vigtigt.  
 
Medicin Buddha Sadhana. Oversat af Lama Thubten Zopa Rinpoche. Dansk udgave. Forlaget 
Dharma Visdom 2008.  
 
Sogyal Rinpoche: Den tibetanske bog om livet og døden. Gyldendal. 1995. Om den tibetanske 
Buddhismes syn på både livet og døden med råd om, hvordan man plejer døende. 
 
Thich Nhat Hanh: Fred er vejen. Borgen 1992. 
Forfatteren er buddhist og vietnameser og bosat i Frankrig. Bogen handler om, hvordan man kan 
arbejde med sig selv for at få mere klarhed og ro ind i sin hverdag. 
 
Thich Nhat Hanh: Åndsnærværets mirakel.  Dansk Psykologisk forlag 2006. 
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Bogen er en let tilgængelig indføring i åndsnærværende meditation – ike blot som teknik, men som 
en måde at leve på. 
 
Gavin Harison: In the lap of the Buddha. Shambala. 
Forfatteren er selv syg, og beskriver sin egen proces hen mod accept og afklaring ud fra nogle 
udsagn af Buddha. 
 
Ven. Sangye Khadro: Forberedelse til døden og hjælp til døende. Et buddhistisk perspektiv.  
Forlaget Dharma Visdom. 2009.  
En enkel og meget overskuelig og væsentlig bog om dette emne. 
 
Christine Longaker: Håbet i døden. Lindhardt & Ringhof 1997. 
Forfatteren er elev af Sogyal Rinpoche og har i 20 år arbejdet indenfor hospice-området. Hun tager 
udgangspunkt i den tibetanske Buddhisme, men viser, hvordan principperne er universelle og kan 
bruges indenfor hver enkelts religiøse traditioner. Det er  både  en meget konkret håndbog til 
besøgsvenner, venner og familie til den døende, men samtidig er den også gennemsyret af åndelig 
indstilling til selve det at dø. Det mest spændende er efter min mening beskrivelsen af de fire 
opgaver den døende og den levende har:  
1. At forstå og transformere lidelse.  
2. At skabe ægte kontakt og afslutte uafsluttede relationer.  
3. At forberede sig åndeligt til døden og  
4. At finde mening i tilværelsen. 
 
 
Tulku Thondup: Peaceful Death Joyful Rebirth 
A Tibetan Buddhist Guidebook. Shambala Boston & London 2005 
En komplet guide gennem livet, døden og udover dette. En meget spændende bog, blandt andet 
fordi den indeholder beskrivelser af såkaldte delogs  mennesker der har været døde og er kommet 
tilbage igen. 
 
The Tibetan Book of the Dead: Libration through understanding the between. Translated by 
Robert A. F. Thurman. Thomsons. An imprint of Harper Collins Publications. 
 
Lama Thubten Yeshe: Transference of consciousness at the time of death. (An introduction to 
powa). Wisdom Publications. 
 
Lama Thubten Yeshe: Life, death and after death. Lama Yeshe Wisdom Archive. 
 
http://www.buddhistisk-bisaettelse.dk/ 
 
 
Ram Dass: Er her stadig. Om at rumme alderdom, forandring og død. Borgen  2000. 
En meget indsigtsfuld bog, hvor forfatteren, som i mange år har arbejdet i det palliative område 
blandt andet med Steven Levine, øser af sin rige erfaring, og hvor han også bruger  sin egen 
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hjerneblødning til at  se på de udfordringer, der ligger i at give slip på handlekraft og uafhængighed 
– en erfaring, der giver hans betragtninger ekstra dybde og autencitet. 
 
 
 
Marianne Davidsen-Nielsen: Blandt løver. Munksgård/Rosinante 1995. 
Bogen handler om, hvordan man kan lære at leve med en livstruende sygdom, hvor det nødvendige 
sorgarbejde handler om at slippe, at turde adskille sig. Og om hvordan dette arbejde forunderligt 
nok styrker vores identitet i stedet for at svække den. 
 
Patrice van Eersel: Den skjulte kilde. Munksgård 1990.  
En meget spændende og letlæst bog om nærdødsforskningen og om menneskers mere spirituelle 
potentialer, og om hvordan disse ændrer vores liv og vores værdisystemer. 
 
Atul Gawande: At være dødelig. Lindhardt og Ringhof. 2015. 
En udmærket bog om livsforlængelse og livskvalitet. 
 
Marie de Hennezel: I dødens nærhed. Tiderne skifter. 1998. 
Den franske psykolog og jungianske analytikers meget enkle og dybe bog om sit arbejde med 
døende patienter på en hospice-afdeling. Det er en meget rig og en meget personlig bog. 
 
Anne Heinung: Af lys er du kommet.  Visdomsbøgerne. Sankt Ansgars forlag. 2006. 
En hospicesygeplejerskes beretning om lidelse og død set i et bredt spirituelt perspektiv. Bogen 
indeholder gode meditationsteknikker og råd til hvordan man kan virke som en healende person 
overfor døende. 
 
Anne Jacobsen: Børn og sorg. Aschehoug 1988.  
En lille perle. Forfatteren har i en årrække arbejdet med alvorligt syge børn, og hun fortæller med 
masser af eksempler om børns oplevelser af tab og død. 
 
Komitteen for Sundhedsoplysning: Den sidste tid i hjemmet.  
Vejledning til personer, som overvejer at pleje en nærtstående, der ønsker at dø hjemme. 
 
Elisabeth Kübler-Ross: Døden og den døende. Gyldendal 1973. 
Klassikeren. Det er den første bog om døden, som udkom i Vesten, og den bygger på interviews 
med døende. 
 
Elisabeth Kübler-Ross: Døden og livet efter døden. 
Visdomsbøgerne. 1995.  
En mere spirituel bog, som blandt andet handler om forfatterens egne oplevelser omkring en anden 
bevidsthedstilstand. 
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Nini Leick og Marianne Davidsen-Nielsen: 
Den nødvendige smerte. Munksgård 1987. 
En meget god og konkret bog, der handler om sorg, sorgterapi og kriseintervention. 
 
Stephen Levine: Who dies? 
An investigation of Conscious Living and Conscious Dying. 1989 
Gateway Books. Bath. 
 
Stephen Levine Levine: Healing into Life & Death. 1989. 
Gateway Books. Bath. 
Forfatteren er digter og meditationslærer. Han har i mange år arbejdet sammen med Ram Dass og 
Elisabeth Kübler-Ross. Han har arbejdet med døende og med sorg-grupper i mange år, og begge 
hans bøger er både opløftende, dybe og indsigtsfulde. 
 
Pim van Lommel: Consciousness Beyond Life. The Science of the Near-Death 
Experience.Harper  Collins Publishers. New York 2010. 
En yderst spændende, videnskabelig veldokumenteret bog om, hvordan bevidsthed ikke er afhængig 
af kroppen. 
 
Kirsten Mørch Nielsen: Lyset bag døden. Kirsten Mørch Nielsens meget bevægende beskrivelse 
af den nærdøds-oplevelse, hun havde for over 25 år siden, og som fik hende til at blive sognepræst. 
 
Hans Ole Nielsen: Tredje Halvleg. Om en mands møde med kræften og sig selv. Nielsens 1999. 
En nærgående skildring af en mands møde med en alvorlig kræftsygdom, som  får ham til at møde 
den religiøse dimension i livet. 
 
Rita Nielsen/ Jacob Harder: Venteværelset - en døendes fortællinger om livet. Unitas Forlag. 
2010 
En døende ung mand fortæller om de faser han gennemlever på sin vej hen mod accept af døden. 
 
Ken Wilber: Grace and grit. Spirituality and healing in the life and death of Treya Killam 
Wilber. Newleaf 1991.  
En fascinerende moppedreng af en bog. Forfatteren beskriver sin kones sidste fem år på en 
indsigtsfuld og klar måde, samtidig beskriver hun selv sin egen proces, sådan som den opleves 
indefra. En meget læseværdig bog. 
 
Percy B Shelley: Den følende blomst. Gyldendal. 1965.  
I  Sophus Clausens gendigtning. En meget opløftende bog, som er fuld af skønhed og poesi handler 
om døden, og om det åndelige lys, der ligger bagved det hele.  
 


