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I vor kultur har vi et indgående kendskab til at aflive, men ikke til at belive. Ordet eksisterer ikke engang i
den danske ordbog. Alligevel er der kendskab til en sådan menneskelig formåen både i den buddhistiske og

kristne mystik såvel som indenfor den allernyeste hjerneforskning, og det er bogens påstand, at
menneskeheden har brug for at styrke belivelsestalentet.

Selvom den skaber forståelse for, hvorfor aflivelsen spiller en større rolle end belivelsen på vort
udviklingstrin, handler den hovedsagelig om, hvordan konstruktiv kommunikation kan skabe belivelse

gennem styrkelse af frontallapaktivitet. Derfor føres vi ind i et kinesisk æskesystem på en måde, der træner
vor evne til at rumme store kompleksiteter. Det sker gennem introduktion til hjernens kognitive beskaffenhed,
reglerne for det enkelte menneskes udviklingsforløb, menneskehedens mentale og spirituelle udviklingsforløb

- og ved at se disse niveauer i relation til en overordnet kosmologi.

Her er tale om en ny kognitiv-spirituel psykologi, som gør det nemmere for os at tænde både os selv og andre.
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