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mennesker identificerer sig med deres sind - deraf udtrykket ´som du tænker, således er du´.

Vedanta-filosofien hævder imidlertid, at et menneske er mere og større end sindet, hvis forskellige følelser og
indfald det lader sig lede af.

Forfatteren oprettede den kendte ashram i Rishekesh, hvor han underviste sine cølibatære sanyasier. Selv om
vi i Vesten ikke skal gå sanyasiens vej, er der uhyre meget at hente i denne belæring. Vedanta lærer at sindet
er et indre organ, som kan styres og anvendes af vor højere natur. Det er en helt utrolig viden, som Vesten
praktisk talt intet kender til. Ved at gå bag om sindet befinder vi os i vort evighedsvæsen, der er Út med sit

guddommelige udspring.

Man er ikke det samme menneske, når man har læst denne bog.
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