Alle med
danske
r!
undertekste

Livsvisdom
Mindfulness
Spirituel udvikling
NonDuality

Fønix film
på DVD

Livsvisdom ~ mindfulness i hverdagen ~
spirituel udvikling ~ NonDuality ~
meditation og fordybelse ~ at leve herog-nu ~ healing og selvhelbredelse ~ vejen
til lykke ~ et liv i glæde ~ fred med tanker ~
reinkarnation og nærdødsoplevelser
~ et liv i harmoni og kreativitet ~ en dybere
mening med tilværelsen ~ meditation i
skolen ~ kærlighedens kraft ~ hvem er jeg?
~ det store bevidsthedsskift i verden
~ clairvoyance – telepati – fjernhealing ~
videnskab og spiritualitet

2 DVD 249,–
Best. nr. 1319

Louise L. Hay

YOU CAN HEAL YOUR LIFE
En film fuld af visdom og indsigt, og en film, der
vil forandre dit syn på verden og dit liv.
Louise L Hay har solgt over 35 million bøger
på over 30 sprog. Denne meget inspirerende
film er den første film nogensinde, der viser
essensen af hendes vision, og det er på samme
tid et indblik i hendes fascinerende liv.
Filmen rummer et skatkammer af indsigter og
praktiske teknikker, og vi ser hvordan Louise L.
Hays liv har inspireret til indsigter som: ”Kroppen – som alt andet i livet – er et spejl af
vores indre tanker og overbevisninger. Enhver
celle i din krop reagerer på hver eneste tanke,
som du tænker og hvert eneste ord, du siger.”

Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 30 minutter
Spilletid ekstra materiale: 4 timer (uden undertekster)
Medvirkende: Wayne W. Dyer, Ester & Jerry Hicks, Gregg Braden,
Doreen Virtue, o.m.a.

Jeg er lige fyldt 80 år – og jeg
har besluttet mig til at dette
skal være det bedste årti i mit liv!
– Louise L. Hay –
© Charles Bush

Fønix Musik & Film

Louise L. Hay
HELBRED DIT LIV
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Dan Milman
DEN FREDELIGE KRIGERS VEJ
DVD 199,–
Best. nr. 1323

PEACEFUL WARRIOR
Den unge Dan Milman er en intelligent, charmerende og ambitiøs sportsmand. Så forblændet af
den ydre succes, at han har mærkelige drømme og
svært ved at sove. På en af sine natlige løbeture
møder han en spirituel lærer – mesterligt spillet af
Nick Nolte. Og så begynder en forunderlige rejse
indad og tilbage til øjeblikket her-og-nu. Pludselig
er det at vinde medaljer ikke det vigtigste, men
derimod erkendelsen at det er rejsen, der gør os
lykkelige – ikke bestemmelsesstedet.
En film der kan vende sportsverdens fokusering
på doping og præstationsfremmende midler til
et dybere og mere spirituel udbytte af sport.

DVD 199,–
Best. nr. 1404

Rupert Spira

THE UNKNOWABLE
REALITY OF THINGS
Denne film indeholder så mange dybe indsigter, at man
næsten får lyst til at se den i små portioner, så den
dybe visdom kan bundfælde sig og blive bragt ud i ens
dagligdag i fordøjelige portioner. Filmen er optaget i
Redwood National Park i Californien, og de smukke
naturscener og den meditative kameraføring er med til
at underbygge Ruperts meditative indsigter omkring de
store spørgsmål i tilværelsen.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 53 minutter

2 DVD 199,–
Best. nr. 1386

Rupert Spira

LOVE – THE UNDERGROUND RIVER
OF KNOWING AND BEING
Rupert Spira i samtale med Chris Hebard

Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 55 minutter
Medvirkende: Nick Nolte, Scott Mechlowicz, Amy Smart,
Ray Wise, Karen Landry, m.fl.

Døden er ikke trist. Det triste
er, at de fleste slet ikke lever.

Alle fortæller dig hvad der er godt
for dig. Du må ikke finde dine egne
svar. De vil have dig til at tro på deres
svar.” – ”Og du vil have mig til at tro
på dine?” – ”Nej, du skal ikke få dine
informationer udefra, men indefra!

Der foregår aldrig ”ingenting”. Der er ingen almindelige øjeblikke.

Intervieweren, Chris Hebard, starter samtalen: ”Det er en almindelig antagelse, at når vi siger ”jeg”, så mener vi denne krop,
disse tanker og disse følelser. Er det sandt?” – ”Ja, det er sandt
– at det er den almindelige antagelse...”
Det mere korrekte svar på dette spørgsmål giver os al den lykke,
kærlighed og fred, som vi kunne ønske os. Helt uden at gøre
noget eller lave om på den ydre virkelighed.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 2 timer 8 minutter

Rupert Spira er i mine øjne blandt de mest
indsigtsfulde nutidige lærere indenfor den
nonduale visdomstradition. Han udstråler
autenticitet, ydmyghed og kærlighed samtidig med
en naturlig autoritet, som kun kan være baseret
på direkte erkendelse og realisering.
– Svend Trier –
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Eckhart Tolle – NUETS KRAFT

Eckhart Tolle

Debbie Ford
Skygge-effekten

FINDING YOUR LIFE’S PURPOSE
Hvis du søger efter formålet med tilværelsen, så har
Eckhart Tolle et godt råd: stop anstrengelserne. For det
primære formål for ethvert menneske er simpelthen at
være... fuldt ud engageret i dette øjeblik, og i harmoni
med den naturlige strøm i selve virkeligheden – i det
som er. I denne film inviterer Eckhart Tolle dig til at
opdage den dobbelte hensigt med vores menneskelige
inkarnation: at frigøre os selv fra det fængsel, som
udgøres af vores tanke-baserede forestillingsverden, og
at udtrykke på vores egen måde den unikke vision, som
den universelle bevidsthed har for vores liv. En transformerende film med en af de største katalysatorer for
den nye spirende globale bevidsthed.

DVD 199,–
Best. nr. 1356

DVD 179,–
Best. nr. 1391

Eckhart Tolle

TO THINK OR NOT TO THINK
”Vend din opmærksomhed indad og find ud af om du
tænker. Det meste af tiden er du slet ikke klar over, at du
tænker. At blive klar over, at der er en dimension i dig, hvor
tankevirksomhed enten overhovedet ikke sker eller ikke er
vigtig – det er for det tænkende sind enten en trussel eller
komplet uinteressant. Ingen tanker, kun tilstedeværelse.
Du er ikke forsvundet. Men hvad er der at tilføje til dette
øjeblik ved at tænke? – Intet.”
– Eckhart Tolle

Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 33 minutter

2 DVD 249,–
Best. nr. 1381

Debbie Ford

THE SHADOW EFFECT
Hvem er du egentlig? Bag din ydre facade …
Find inspiration og mod i kraften, som findes
gemt i dit indre. Filmen ”The Shadow Effect”
(Skygge-effekten) består af 2 dvd-film. Du
starter med at kigge på film nr.1 for at få en
grundig forståelse for, hvad ”skygge-effekten”
er, og derefter går du videre med film nr. 2. Det
er en udvidet udgave af film nr.1 med den store
fordel, at Debbie Ford standser handlingen og
vejleder dig gennem forskellige øvelser – en
unik, interaktiv filmoplevelse. Det er en anderledes og rigtig spændende måde at udvikle dig
selv på, samtidig med at du opdager en ny styrke og frygtløshed.
Skyggerne er de uønskede egenskaber, som vi gennem vores opvækst har lært ikke at
acceptere. I den proces projicerer vi dem ud på andre mennesker i vores omgivelser, men
de rumsterer fortsat i vores underbevidsthed, og gør os til halve mennesker. Via Debbie
Fords banebrydende arbejde kan du lære at omfavne disse uaccepterede egenskaber og
igen blive et helt menneske.

Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: Dvd 1+ 2: 70 +112 min
Medvirkende: Debbie Ford, Deepak Chopra, Marianne Williamson, m.fl.

Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 51 minutter
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Videnskab og spiritualitet i smuk forening

DVD 199,–
Best. nr. 1393

SCIENCE AND NONDUALITY
vol 1

Det er ligesom en bølge i et
hav. Bølgen kigger ud på
havet, som er fuldt af millioner af
andre adskilte bølger.
Bølgen spørger: ”Hvorfor er der
adskillelse? Findes der individer?”
”Er der nogen valgmuligheder?
”Findes den frie vilje?”
Det er altid de forkerte spørgsmål,
fordi det er den adskilte bølge,
der stiller dem. Og den adskilte
bølge findes ikke.

Nonduality kan kort beskrives som en slags dybere form for
mindfulness. I mindfulness er vi opmærksomme på verden,
som den er. Vi oplever verden direkte igennem vores sanser
og bliver berigede af at være tilstede i nuet. I nonduality
går vi et skridt videre og interesserer os for, hvad/hvem
det er, der oplever verden. Hvem er jeg? Og det viser sig, at
det ikke er så enkelt et spørgsmål at besvare, som det først
måtte synes. Og det bliver rigtig interessant, når de nyeste
videnskabelige opdagelser møder dybe spirituelle erkendelser, og det er netop, hvad der sker i denne spændende film,
hvor tre spirituelle lærere og en videnskabsmand svarer
på dybe spørgsmål om nonduality og de store spørgsmål i
tilværelsen.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 2 timer 20 minutter
Medvirkende: Adyashanti, Jeff Foster, Robert Lanza & Rupert Spira

– Jeff Foster –

DVD 199,–
Best. nr. 1405

SCIENCE AND NONDUALITY
vol 2
I tusinder af år har filosoffer og vismænd været klar over, at
der kun findes én grundsubstans, og at vi derfor alle er et
udtryk af og en del af den samme enhed i universet. Denne
grundsubstans kan man kalde for Bevidsthed, Advaita, Tao,
Nirvana – eller simpelthen Gud. Den er altid til stede og
er essensen i al eksistens. Inden for det sidste århundrede
er den vestlige videnskab ved at nå frem til den samme
konklusion: Universet er rent faktisk lavet af den samme
enkeltsubstans, og bevidstheden er følgelig et udtryk af
denne. I bund og grund er vi individuelle utryk for én
entitet – vi er alle dråber i det samme hav.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 timer 52 minutter
Medvirkende: Rick Linchitz, Menas Kafatos, Unmani & Richard Rohr
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Hemmeligheden bag et liv i glæde.
HEALING – Miracles, Mysteries
and John of God
Dette er dokumentarfilmen om John of God. Selv siger
han, at han ikke udfører nogen mirakler, men at det er
Gud, der helbreder. I filmen møder du læger, videnskabsfolk og helt almindelige mennesker, som alle er blevet
hjulpet af John of God – mange er blevet helbredt for
sygdomme, som man ellers ville kalde uhelbredelige. Og
alle fortæller samstemmende om en spirituel opvågning,
der følger af mødet med John of God. Hans evne til at
helbrede syge er så forbløffende, at folk valfarter fra hele
verden til hans sted ”Casa de Dom Inacio” i det centrale
Brasilien.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time

DVD 199,–

Deepak Chopra

VEJEN TIL LYKKE
Best. nr. 1344 

2 DVD 199,–

Lykke, glæde, indre balance. Vi genkender det med det samme, når vi
ser det i andre, og alt vi gør, kan på et dybere plan føres tilbage til et
ønske om at opnå lykke for os selv og vores omgivelser. Men hvordan
ved man, hvor man skal lede? I vores moderne kultur har vi fået vendt
tingene på hovedet. Vi tror, at vi bliver lykkelige, når vi får et bedre
job, flere penge eller et bedre helbred. Deepak Chopra viser i denne
film, at det er netop omvendt: Hvis vi kan mestre at være lykkelige
uden grund, får vi automatisk et bedre job, flere penge
Undertekster: Dansk
Spilletid: 3 timer 28 minutter
og et bedre helbred!
DVD 1: Vejen til Lykke + Spørgsmål og svar
DVD 2: Praktiske øvelser + De 10 trin til lykke

Best. nr. 1366

Stedet her giver den
allerhøjeste gave nogen
overhovedet kunne forestille sig.
Den består i at kunne se Gud i
alting.

Kærlighed er hemmeligheden, den er nøglen, som vi
alle har brug for her på jorden. Det er vidunderligt.
Og det eneste vi skal gøre nu: Elsk hinanden.

– John of God –

DVD 199,–
Best. nr. 1373

SOMETHING UNKNOWN IS DOING
WE DON’T KNOW WHAT …
En spændende film der giver stof til eftertanke. Dokumentarfilminstruktøren Renée Scheltema undersøger her emner som
clairvoyance, fjernhealing, tankeoverføring/telepati, forudanelser
og healing. Hun interviewer nogle af de forskere, der videnskabeligt har undersøgt disse fænomener, og i denne film ser vi nogle
af resultaterne af deres forbløffende og meget tankevækkende
forsøg.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 44 minutter
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Deepak Chopra

THE SEVEN SPIRITUAL LAWS OF SUCCESS
Syv spirituelle grundregler for et godt liv
Best. nr. 11034 

DVD 179,–

En banebrydende anvisning på opnåelsen af lykke, harmoni og
velstand. Urgammel indisk visdom sammenkædet med moderne
kvantefysik. Filmen rummer anvisninger på, hvordan vi kan forstå vores
sande natur og lære at leve
i harmoni med universet
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 4 minutter
og andre mennesker. Et liv
Medvirkende: Olivia Newton-John, Bill Duke,
med sundhed, energi og
Dave Stewart, m.fl.
entusiasme.

Deepak Chopra

HOW TO KNOW GOD
Best. nr. 11035 

DVD 179,–

Er vores tilstedeværelse på jorden et tilfælde, eller findes der en
skabende og guddommelig kraft, som vi kan takke for vores eksistens?
Fra Ganges-flodes bredder til Ægyptens majestætiske pyramider, tager
Deepak Chopra os på en smuk rejse, hvor han udforsker grundlæggende emner som skabelse, mirakler, udødelighed og selve skabelsen,
og han kombinerer årtusinders visdom med den nyeste forskning for
at forstå vores sjæls naturlige udspring. – En indre rejse imod erkendelsen af, at det guddomUndertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
melige findes overalt – også
Spilletid: 1 time 7 minutter
indeni dig.
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Jeff Foster
frihed i det dagligdags liv

Byron Katie – THE WORK
The Work of Byron Katie er en metode til at
identificere og stille spørgsmål ved de tanker,
der er årsagen til al lidelse i verden. Det er
en enkelt teknik til at finde fred med dig selv
og med verden.
The Work er hurtigt, enkelt og effektivt – og
alle kan gøre det. Det kræver kun papir, pen
og et åbent sind. Og fire spørgsmål, som
kan forandre verden. I disse to film kan du
opleve Byron Katie selv praktisere The Work
med forskellige klienter, og du kan se hvor
forbløffende hurtigt selv meget vanskelige
og fastlåste problemer bliver opløst som
dug for solen. Emnerne – tab af et nært
familiemedlem og jalousi – er ikke så vigtige.
Metoden kan meget let overføres til andre
tankemønstre og problematikker.

Sikken en lettelse ikke at skulle
skille sig af med noget.
Sindet og tankerne kan blive ved.
Hvad er der galt med tanker?

DVD 179,–
Best. nr. 1394

Jeff Foster

AN EXTRAORDINARY ABSENCE
Denne DVD er et kærlighedsbrev til den udmattede spirituelt søgende, som simpelthen længes efter at komme hjem.
I en nærværende serie af samtaler deler Jeff Foster sit tidløse budskab om NonDuality på en
enkelt, menneskelig og nede-på-jorden facon. Han opfordrer til at glemme alt hvad du ved,
alt hvad du har lært og alt hvad du har læst om spirituel opvågning, oneness, oplysning, NonDuality eller Advaita – for at få øjnene op for en ny mulighed: Muligheden for total frihed;
frihed her og nu midt i det dagligdags liv. Den mulighed, at du aldrig i et eneste øjeblik har
været adskilt fra livet, og at der i kernen af alle oplevelser er så stor en intimitet, at ord ikke
kan beskrive det.
Jeff Foster tilhører ikke en bestemt spirituel retning, lærer eller tradition. Han ser, at sandhed – alt hvad der er nærværende og levende – er fuldstændig fri og ude af stand til at blive
indfanget af nogen religion, ideologi, filosofi eller trosretning. Dog kan det måske, i venskab
og åbenhed, blive delt med dem, der er klar til at strække sig ud over deres egne ideer, opfattelser og tro – og opdage hvem de virkelig er.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 40 minutter
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Årsagen til vores lidelse er, at vi
identificerer os med vores tanker og
vores historier, som konstant ruller
igennem vores sind. Byron Katies ”The
Work” fungerer som et barberknivskarpt sværd, der skærer direkte
igennem denne illusion og muliggør, at
du selv oplever din egen indre tidløse
natur – hvor glæde, frihed og
kærlighed udspringer. Byron Katies
”The Work” er en stor velsignelse for
vor planet. Her er nøglen – Anvend
den nu!

Byron Katie

– Eckhart Tolle –

Byron Katie

LOSS OF A LOVED ONE
Best. nr. 1337 

I denne film deler Byron Katie sin visdom om tab
og sorg i TheWork-sessioner med tre forskellige
mennesker, der alle har mistet et nært familiemedlem. Et universelt tema, som vi alle kommer ud for
på et eller andet tidspunkt i vores liv.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 22 minutter

RESENTMENT & JEALOUSY
Best. nr. 1338 

Det er ikke dit job at kunne lide
mig – det er mit job.
– Byron Katie –

DVD 179,–

DVD 179,–

I denne film er temaet jalousi og det modsatte
ringeagt overfor et andet menneske.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time
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Reinkarnation og nærdødsoplevelser
Filmen

DIALOGER MED ENGLEN
Dette er beretningen om fire unge mennesker, der
i Ungarn under 2. verdenskrig oplevede en serie af
spirituelle gennembrud. Gitta er kristen og de tre andre
er jøder; en higen efter åndelighed binder dem sammen.
En dag beslutter de at gøre status over deres personlige
problemer, men Gitta kryber udenom og gemmer sig bag
banaliteter. Hanna bliver først irriteret, men får lige knapt
nok tid til at advare sin veninde, inden hun udbryder:
”Pas på! Det er ikke længere mig,
der taler!” I de følgende sytten
DVD 149,–
måneder taler Lyskræfterne, som
Best. nr. 1399
de fire venner kalder ”Engle”,
gennem Hannas mund. I en af de
mørkeste perioder i verdenshistorien oplever de fire et håb om forvandling. Situationen bliver mere og mere dramatisk. Hanna, Lili og Joseph bliver
alle deporteret og omkommer i koncentrationslejre. Først seksten år senere
kan Gitta – som den eneste overlevende – slå sig ned i Frankrig. I sin kuffert
har hun de små hæfter, hvori hvert møde med Englene var blevet skrevet ned.

DVD 199,–
Best. nr. 1380

EMBRACING DEATH
Exploring Near-Death Experiences
”Embracing Death” – en dansk oversættelse af titlen
ville være noget i stil med ”Bliv ven med døden”, og det
er netop stemningen, som gennemstrømmer denne film.
Filmen indeholder en del personlige beretninger fra personer, som har oplevet at være døde i en kort periode, og
som er kommet tilbage til livet igen, med mulighed for at
fortælle om deres positive oplevelser på den anden side.

Undertekster: Dansk
Spilletid: 45 min

Først mange år senere lykkedes det Gitta Mallasz at få udgivet ”Dialogerne”
på fransk og efter hendes død nu også på dansk. Filmen består dels af en serie interviews med Gitta
og mennesker, der i deres liv er blevet berørt af teksten i bogen, og dels af
en række dramatiseringer af begivenhederne.

I filmen fortæller bl.a Pimm van Lommel, en hollandsk
hjertelæge, om hvad han har oplevet af nær-dødsoplevelser i forbindelse med sit arbejde, og han deler som
professionel læge ud af sine teorier om og syn på døden.
Vi møder også Peter Fenwick fra England, neuropsykiater
og ekspert indenfor nærdøds-oplevelser, som fortæller
om sine interessante opdagelser. Betegnelsen ”nærdødsoplevelser” er faktisk lidt misvisende. Når en person har
en nærdøds-oplevelse, er kroppen nemlig helt livløs. Der er hverken aktivitet i hjerte eller hjerne, og
kun ved lægernes dygtighed eller et lille mirakel kommer folk til live igen. En meget smuk film.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk, finsk & engelsk
Spilletid: 1 time 16 minutter

Hvor er Nirvana?
Der, hvor to er et. Der, hvor parallellerne mødes.
Tilsyneladende hvile – I virkeligheden handling. Tilsyneladende stilhed – I virkeligheden alle lydene forenede.
Tilsyneladende fjernt – I virkeligheden i dig selv.
– Citater fra bogen –

Gitta Mallasz

DIALOGER MED ENGLEN

Bogen 349,–
Best. nr. 12174
14

Indbundet (180 x 130 x 40 mm). 480 sider.

DVD 199,–
Best. nr. 1361

INFINITY
En smuk og tankevækkende film, som beskæftiger sig med
nærdødsoplevelser, reinkarnation og meget mere. Hvad sker der
når vi forlader denne verden? Er der et liv efter døden, eller forsvinder vi for evigt? Filmen fortæller om vores uendelige natur;
om skønheden og visdommen, som venter på den anden side.
Hvad der venter, når vi giver slip på vores jordiske bånd.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 30 minutter
Medvirkende: Neale Donald Walsch, Gregg Braden, Stanislav Grof,
Alberto Villoldo, m.fl.
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Nye tanker, der kan forandre dit liv.
DVD 199,–

Peter Russell

Best. nr. 1335

Wayne W. Dyer

CHANGE YOUR THOUGHTS –
CHANGE YOUR LIFE
Legenden om Lao Tzu beretter, at han levede i Kina på omkring
den samme tid, hvor Buddha blev født i Indien. Det fortælles, at
da han var blevet en gammel mand og ville ride bort på sin okse
for at dø i bjergene, blev han standset af grænsevagten, som
nægtede at lade ham passere, inden han i det mindste havde
skrevet sine spirituelle sandheder ned, så eftertiden kunne få
glæde af dem. Resultatet blev 81 hastigt skriplede vers med
titlen ”Tao te Ching”, klassikeren om livsenergiens veje og dens
udfoldelse. En intens og fortættet visdomstekst, der starter med
de berømte ord: ”Den sandhed – Tao, der kan udtrykkes i ord, er
ikke den evige sandhed...”
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 35 minutter
Spilletid ekstra materiale: 20 minutter (uden undertekster)

Efter i et helt år at have levet intenst i 3-4 dage
med hvert vers i ”Tao te Ching”, guider Wayne
Dyer os til en praktisk og dagligdags anvendelse
af de dybe sandheder i den kinesiske visdomstekst.

2 DVD 199,–
Wayne W. Dyer

Best. nr. 1339

THE SHIFT –
FROM AMBITION TO MEANING
At finde formålet med livet. Vi kommer til verden og bliver
opdragede til at være ambitiøse, få en karriere, opnå ydre mål.
Med alderen sker der for mange et spirituelt skift fra disse egorelaterede mål til et ønske om at være noget for andre mennesker,
at bidrage til det fælles bedste og finde mening med tilværelsen.
Filmen handler om dette vendepunkt i livet.
Vi oplever dels en række interviews med Wayne W. Dyer og dels
en række fiktive handlinger, som illustrerer filmens pointer. Og
de to ting fletter sig mesterligt ind i hinanden: En overambitiøs
forretningsmand, en familie-mor, som forsøger at finde sit eget
udtryk og en filminstruktør, der udover at skulle lave et interview
med Wayne Dyer, også har store problemer med
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
at skabe sig et navn i filmbranchen... En meget
Spilletid: 2 timer
dyb og samtidig meget underholdende film, som
Spilletid ekstra materiale: 3 timer (uden undertekster)
kan ses af alle.
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Nye visioner for den tid vi lever i!
GLOBAL BRAIN – WHITE HOLE IN TIME –
FROM SCIENCE TO GOD
Best. nr. 1310 

DVD 199,–

At finde indre ro i en tid med accelerende forandringer... Denne DVD
indeholder tre meget visionære film med den engelske tænker og
fysiker, Peter Russell, hvor han præsenterer en meget indsigtsfuld og
inspirerende vision for hvordan evolutionen netop nu står ved en skillevej. Dvd’en indeholder indsigter, som du let kan omsætte til dit eget
liv. Det er bemærkelsesværdigt, at filmene er skabt over en periode på
25 år, og at de er mere aktuelle
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
nu end nogensinde.
Spilletid: 1 time 25 minutter

Barbara Marx Hubbard

VISIONS OF A UNIVERSAL HUMANITY
Best. nr. 1364 

DVD 199,–

I denne fantastiske film præsenterer Barbara Marx Hubbard en serie
visioner for en universel menneskelig bevidsthed. En stribe af vor tids
fineste tænkere præsenterer et positivt scenarie for menneskeheden og
planeten baseret på de seneste videnskabelige, sociale og spirituelle
landvindinger. I løbet af det næste årti vil hele menneskeheden opleve
et kvantespring ind i en ny bevidsthed. Vi vil dag for dag vågne op til
en ny virkelighed, og denne film
giver gode bud på en forståelse
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 20 minutter
af hvad der sker og hvorfor.

Barbara Marx Hubbard

HUMANITY ASCENDING
Best. nr. 1341 

DVD 149,–

Barbara Marx Hubbard guider os i denne film i vores evolutionære
rejse fra the Big Bang og hele vejen op til nutiden. Smukt illustreret og
intellektuelt engagerende placerer filmen os på evolutionens top, hvor
en gammel verden dør ud og en ny fødes.
Forfatteren Neale Donald Walsch siger om filmen: ”I en tid af øget
forvirring og stigende uro for vor planets fremtid, udreder ”Humanity
Ascending” mysteriet om vores kollektive baggrund og udtrykker med
strålende håbefuldhed en vision for fremtiden. Filmen viser endnu
engang hvorfor Barbara Marx
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Hubbard er en af de største
Spilletid: 40 minutter
visionære i vor tid.”
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Den Niende Indsigt

DVD 169,–
Best. nr. 10957

Neale Donald Walsch

SAMTALER MED GUD
James Redfiled

DEN NIENDE INDSIGT
Filmen giver inspiration til at forstå livet på et
dybere niveau og udvikle dit eget indre potentiale.
Den er baseret på James Redfields roman ”Den
Niende Indsigt”, som har solgt i over 20 millioner
eksemplarer.
En spændende spirituel eventyrfilm, der udspiller
sig omkring et gammelt manuskript, som bliver
fundet i Perus regnskove. Her afsløres ni grundlæggende indsigter, som åbenbares for os, efterhånden
som menneskeheden bevæger sig mod en højere
bevidsthed.

Filmen ”Samtaler med Gud” fortæller den sande historie
om Neale Donald Walsch, som har påvirket millioner af
liv over hele kloden med sin bestseller-bogserie ”Guddommelige Samtaler”. Da Neale kommer alvorligt til skade i
en bilulykke vendes der op og ned på hans hverdag, og
han mister sit job. Dag for dag forværres hans tilværelse,
og han forvandles på kort tid til en hjemløs taber, som
hver dag må stå ansigt til ansigt med sult, kulde, sygdom
og mangel på tryghed. Han oplever det ene nederlag
efter det andet og med tiden får bitterheden og vreden
overtaget over hans sind. I ren afmagt begynder han at
still massevis af spørgsUndertekster: Dansk
mål til Gud og til sin
Spilletid: 1 time 49 minutter
store forbløffelse – får
Medvirkende: Henry Czerny, m.fl.
han svar!

Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 2 timer
Medvirkende: Matthew Settle, Thomas Kretschmann,
Sarah Wayne Callies, m.fl.

DVD 199,–
Best. nr. 1320

DVD 199,–
Best. nr. 1334

10 QUESTIONS
FOR THE DALAI LAMA
Dalai Lama er et lysende eksempel på en fremtidens
politisk og spirituel leder. Tænk hvis flere præsidenter og
statsministre havde samme indsigt og visdom som ham?
Krig ville med et slag blive meget, meget umoderne!
Filmskaberen Rick Ray fik lejlighed til at tale med Dalai
Lama i hans kloster i Nordindien i en time. Om hvad
han tænker om lykke, hans syn på Kina og hans tanker
om fred. For at forberede sig til sin samtale med Dalai
Lama rejste Rick Ray gennem Indien og tilbragte tid i
et tibetansk kloster i Nordindien for at fordybe sig i den
tibetansk buddhistiske kultur. I filmen følger vi også
denne forberedelse, og bl.a. igennem sjældne interviews
med Dalai Lamas nærmeste får vi indblik i en sjælden
viden omkring Tibet. Filmen åbner et vindue til hjertet
hos en af de mest inspirerende nulevende mennesker og
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
kan give alle inspiration til at leve et liv i harmoni og fred.
Spilletid: 1 time 25 minutter
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Penge – og loven om tiltrækning

Et liv i fred, harmoni og kreativitet

DVD 199,–
Best. nr. 1375

Esther & Jerry Hicks

Esther og Jerry Hicks er blandt de oprindelige pionerer omkring
den moderne genopdagning af loven om tiltrækning. Loven om
tiltrækning er meget let at forstå – og samtidig også meget let
at misforstå. I denne inspirerende dvd-film kan du opleve Esther
Hicks som medium for
den ikke-fysiske visdomsUndertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 27 minutter
kilde, Abraham.

The Vortex – kunsten at have
positive relationer til andre mennesker
DVD 199,–
Best. nr. 1387

THE VORTEX

Det engelske udtryk ”the vortex” kan oversættes til ”atraktionshvirvlen”. Det er det energifelt, hvor tingene falder på plads
uden den mindste anstrengelse og alt omkring en føles helt
rigtigt. Tænk at få nøglen til at opleve den tilstand hele tiden!
”Abraham” – den højere bevidsthed, som Esther Hicks er medium
for, påpeger i denne film, at dette er muligt. Og nøglen ligger
lige for og handler mest af alt om ikke at stå i vejen for sig selv.
Esther kanaliserer flere konkrete løsninger til personer, der stiller
spørgsmål om, hvordan de kommer videre i deres liv, hvordan
de mere permanent kan befinde sig i det energifelt og anvende
loven om tiltrækning positivt i forhold til andre mennesker. Både
for at pleje et eksisterende forhold og afslutte eller begynde et
nyt forhold.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 13 minutter
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Best. nr. 1371

SPIRITUAL LIBERATION

MONEY AND THE LAW
OF ATTRACTION

Esther & Jerry Hicks

DVD 199,–
Michael Bernard Beckwith

Med en smittende humoristisk sans og en fantastisk entusiasme, hjælper Esther Hicks med at bryde gamle indarbejdede mønstre og åbne op til en ny og større bevidsthed.

Michael Bernard Beckwith har inspireret mange søgende mennesker i mere end 20 år. I filmen ”Spiritual Liberation” møder du
ham på nært hold; du får indblik i hvordan han tænker og hvad
der ligger bag hans inspiration. Denne film viser hvordan flere
tusinde mennesker har oplevet personlig transformation igennem
Michael Beckwiths arbejde. Filmen vækker din egen længsel efter
transformation og efter at accelerere udviklingen af din livsrejse,
og til at forstå det enorme potentiale, der ligger i at alting er
muligt – og at det hele måske ikke er så svært at opnå, som du
tidligere har troet. Michael Bernard Beckwith er en karismatisk
person, som man bare elsker. Han udstråler en ærlighed, som alle
kan tage til sig, og han har en sund indstilling til alt hvad han
beskæftiger sig med.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time

DVD 199,–
Best. nr. 1322

THE MOSES CODE
For 3500 år siden gav Gud en gave til Moses. En gave, som
forandrede menneskehedens vilkår for altid. Nogle af de mest
utrolige mirakler i verdenshistorien skete ved at anvende en
simpel kode, som aktiverer Guds kreative kraft i verden. Denne
gamle visdom er stort set siden da blevet overset. Moses Koden
har kraften til at transformere planeten som helhed og bringe
velsignelse til os alle.
Det er fundamentet, som loven om tiltrækning bygger på. Mange
andre film og bøger har fokuseret på at anvende loven om
tiltrækning til at ”opnå” eller ”få” ting, som vi tror, vi har brug
for – et nyt hus, en ekstra bil, et bedre arbejde, etc. Moses Koden
tager et dybere og mere vidtrækkende skridt – og viser hvordan
denne bagvedliggende universelle naturlov automatisk åbner op
for stor lykke og velsignelse.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 58 minutter
Spilletid ekstra materiale: 35 minutter
Medvirkende: Neale Donald Walsch, Michael Beckwith,
Debbie Ford, Gregg Braden, m.fl.

Nogle af de mest velkendte amerikanske spirituelle
lærere medvirker sammen med James Twyman i
denne film, og præsenterer værktøjer, som viser
hvordan vi kan virkeliggøre Moses Koden i vores liv.
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Nye impulser til undervisning og helse
THE HEALING OF BIRTH
Best. nr. 1324 

DVD 99,–

What The Bleep
Do We (K)Now?!

En film for ventende forældre – for nybagte forældre – for voksne, der
gerne vil bearbejde og heale en vanskelig start i livet.
”Hvis moderen kan være helt og fuldt sammen med sit barn ved fødslen, udløser barnet hos moderen en opvågning af den del i hjernen, der
indeholder millioner af års genetisk kodning af visdom, viden og kraft,
som sætter moderen i stand til at gøre præcist det rigtige for barnet.
Babyens øjne bliver straks låst fast til moderens ansigt og øjnene.
Det tænder for barnets hjerne og dets
bevidsthed om de nye omgivelser, det
Undertekster: Dansk & norsk
Spilletid: 1 time 16 minutter
befinder sig i.” – Joseph C Pearce

David Lynch

SCHOOL OF THOUGHT
Best. nr. 1370 

DVD 129,–

En film om bevidsthedsbaseret undervisning. Med udgangspunkt i
Transcendental Meditation viser den verdenskendte filminstruktør,
David Lynch, i denne film hvilke umådeligt positive resultater, der kan
opnås, ved at lade undervisningen i folkeskolen basere sig på først og
fremmest at højne elevernes bevidsthedstilstand. Filmen viser praktiske
eksempler og resultater fra bl.a. Iowa og New York, og er et must for
alle, der beskæftiger
sig med undervisning
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 54 minutter
og samfundsforhold i
Medvirkende: David Lynch, Donovan, Paul McCartney,
det nye årtusinde.
Ringo Starr, John Hagelin, m.fl.

THE LIVING MATRIX –
The new Science of Healing
Best. nr. 1349 

DVD 199,–

I filmen, får du revolutionerende ny viden om det komplicerede sæt af
faktorer, som bestemmer et godt helbred. Videnskabsfolk, psykologer,
forskere indenfor bioenergi og holistiske terapeuter deler ud af deres
viden, erfaringer og indsigter. En verden hvor alt er
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 24 minutter
energi og hvor vores tanker
Medvirkende: Eric Pearl, Peter Fraser, Lynne
styrer det som sker.
McTaggart, Marilyn Schlitz, Bruce Lipton, m.fl.
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DVD 199,–
Best. nr. 10786

VERDEN PÅ HOVEDET!
En film om alt mellem himmel og jord. Fjorten
fysikere, biokemikere, psykologer og mystikere
tager dig med på en rutsjebanetur i bevidsthedens
uendelige muligheder. Du er ikke det samme menneske igen efter at have set denne film!
Undertekster: Dansk, norsk, svensk & finsk
Spilletid: 1 time 49 minutter

Alle aldre, alle generationer har deres overleverede
forestillinger – at jorden er flad, at jorden er rund.
Der findes i hundredvis af skjulte forestillinger, ting, vi tager for
givet, og som er eller ikke er sande. I langt de fleste tilfælde er
disse ideer om virkeligheden ikke præcise.
Så hvis historien skal tages som guide, er meget af det, vi i dag
tager for givet om verden, simpelthen ikke sandt.
– John Hagelin, ph.d. –

23

Frihed er ikke en besiddelse, der kan vindes over tid.
Friheden er allerede her, men vi må vågne op til den.
Spirituel oplysning er ikke noget vi skal lære. Det er en
genkendelse af noget, vi altid har været og vil vedblive at
være, uanset hvad vi mener om det og uanset om vi
glemmer det. Det er aldrig født og kan ikke dø.
Mit arbejde er at dele, hvad jeg ved og skabe situationer,
så vores spirituelle bevidsthed kan antændes spontant.
Spirituel oplysning er som at vågne op af en drøm.
– Nukunu –

DVD 149,–
Best. nr. 1398

Nukunu

AT VÅGNE OP TIL FRIHED
Om sit eget gennembrud til klarhed fortæller Nukunu:
Undertekster: Dansk uden undertekster
”Jeg havde kigget og ledt alle vegne desperat efter at finde ud
Spilletid: 1 time
af ”Hvem er jeg virkelig?” Mit hjerte skreg efter en tilstand af
fred og uden tvivl. Jeg krydsede mange spirituelle veje og hver
gang gav jeg mig totalt til pågældende vej. Jeg gjorde, hvad jeg kunne til et punkt, hvor al anstrengelse stoppede. Jeg vidste ikke, hvad mere jeg kunne gøre. Det var ikke sådan, at jeg besluttede at
stoppe, nej, det vil være mere rigtigt at sige, at det stoppede af sig selv!

Jeg var bare her og nu, fordi alle forsøg stoppede. En morgen på taget af et lille herberg i Rishikesh,
mens jeg drak min dårlige indiske kaffe og nød synet af Himalaya-bjergene, åbnede døren sig af sig
selv.”
Nukunu er født 1947 i Danmark. Han har arbejdet som psykoterapeut og foredragsholder indenfor
Gestalt, Psykodrama, Primalterapi, NLP og meditation i mere end 30 år. I al den tid har han været
med mestre som Osho, Punja’ji og Hansraj Maharaji.
Efter en radikal opvågnen i marts 1995 er hans arbejde gradvist skiftet og er blevet fokuseret på at
transmittere det IkkeDuale. Dette arbejde er det vigtigste på hans kurser og meditationsretreats.
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