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DELFINMANDEN Jan V. Jensen Hent PDF Med tidligere dødsfald i kølvandet sætter Pierre sig for at

eksperimentere med familiens dybt velbevarede hemmelig. Pierre er født som halvt menneske og halvt delfin.
Transformationen til delfin sker, når han bevæger sig ud i havet. Som delfin oplever Pierre, at den

menneskelige bevidsthed kobles ud efter længere tids svømning. Timing er derfor af afgørende vigtighed for
at komme tilbage på land og genvinde menneskets skikkelse og fulde bevidsthed. Gennem en rejse til
Thailand, ned under havets overflade og ind i sindets kringelkroge, leder Pierre efter livets mening. Vil

oplevelsen som delfin skabe en genvej til at leve et liv i nuet? En genvej til Nirvana uden om buddhismens
endeløse meditationer? I bogen følger vi Pierres farefulde færd på vejen mod at genføde sig selv som et
bevidst menneske. Uddrag af bogen Det sker nu. Han mærker det. Maven trækker sig ind og bliver hård.
Huden bliver tyk og grå, bækkenet strammes, kønsorganerne trækker sig ind og forsvinder som så mange

gange tidligere i badekarret, og benene smelter sammen. Nu kommer det, han har frygtet allermest. Fødderne
forsvinder, og armene bliver trukket stramt ind i kroppen. Han kan mærke adrenalinen suse i halspulsårerne
igen. Halve mennesker er bange i vandet, tænker han, og uden at smile denne gang. Han tager tre hurtige

dybe indåndinger, da hånden mister sit tag i stenen, og han glider som følge deraf automatisk helt ned under
vandet for første gang i sit liv. Hovedet glider under vandet, og til hans overraskelse sætter panikken ikke ind.
Lufferne begynder at komme ud, hvor armene lige havde været. Det er for vildt. Det er første gang, han har
udviklet luffer. For satan, luffer, tænker han. Meget upraktisk lige nu. Man kan jo ikke holde fast i noget. Om
forfatteren Jan Vraagaard Jensen er født i 1968, opvokset i Horsens og uddannet cand.oecon. ved Aalborg
Universitet i 1993. Han har efterfølgende arbejdet med ledelse, forretningsudvikling, marketing og salg i
større internationale virksomheder kombineret med en del rejseaktivitet i Europa og Asien. Jans interesser
spænder over filosofi, maleri, og musik. Han startede med at skrive i 2015 og debuterer her med sin første

roman, Delfinmanden, i 2017.
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