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STRESS - MORDET PÅ ABEL Bente Nielsen Hent PDF Erfaringer, traditioner og ord sagt i god tro i en
hvilken som helst kultur eller familie over tid og rum skaber usynlige kemiske forandringer i os.

Forandringer, hvor reaktioner på impulser og instinkter kanaliseres over i mønstre som (u)tilpasning og
intelligens. Fortidens radikaliseringer til nutidens traditionsbundne kultur i dag, hvem er vi så sammen i

fremtiden? Vi opdrager vores børn i, at de skal tilpasse sig i tværkulturen her i landet, men de
traditionsbundne historiske budskaber forvirrer os i vores tillid til hinanden i dag. Menneskeliv fra forskellige

kulturer og tidslommer er udviklet med ens indsigt, fordi det er hjernens, individets tankespind og
personligheden, som skaber uroen imellem os. Reaktionstilpasningen i dig og mig er stress, vores ydre og

indre energier, som gør, at historisk liv i adfærd skaber mordere eller martyrer.

Uddrag af bogen

En edderkop i midten af sit spind signalerer ro, orden og fred, men flyver der en flue i spindet, bliver der uro,
uorden og ufred, fordi edderkoppen skal dræbe sit bytte. En STRESS, en ubalance for en stund her og nu,

hvor fluen bliver til mad, for at edderkoppen kan overleve i naturen. Fødekædens stærkeste led!

Et budskab om en tragedie, hvor handling i situationen på uforklarlig vis forvandler to menneskebrødre som
Kain, der myrder, og Abel, der ofrer sig – hvad skete der for dem? Befolkningen dengang ønskede, at deres
efterkommere i fremtiden for enhver pris måtte forhindre en sådan opførsel, og derfor nedskrev de Kain og
Abels adfærd – en klassisk traditionsbundet historisk fortælling, som findes i mange udgaver og derfor også i

jødedommen, islam og kristendommen.

Myter kontra mystik – måske har vi misforstået budskaberne fra vores forfædre indtil nu?

Om forfatteren

Bente Nielsen (f. 1967) er opvokset i Københavns Sydhavn og lever i dag på Fyn. Hun er uddannet skibskok
og økonoma og har i knap 10 år arbejdet i et fleksjob på et botilbud for psykisk udviklingshæmmede voksne.
På baggrund af egen sygdom har hun beskæftiget sig med fænomenet stress, som hun mener lagres i kroppen
og videregives i arvematerialet. Med filosofiske tanker om liv i liv får hun os til at få en dybere indsigt i
menneskers energier, de skrevne ord og en overordnet indsigt i adfærd og personlighed. Det bedste, vi har

lært, får hun os til at tænke over, og om det egentlig er godt nok for fremtidens liv i liv.
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