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Livet efter døden, eller livet efter livet
Livet efter døden, eller livet efter livet, eller livet imellem livene, som nogle vælger at kalde det, er
et emne som har optaget menneskeheden igennem hele dets eksistens.
I nyere tid er der lavet en del forskning emnet og er der er udkommet en del nyere litteratur, hvor
mennesker beretter om deres indsigt i deres tidligere liv.
Vi undersøger hvor mange mennesker der i Danmark tror på et liv efter døde.

Spørgeskema - undersøgelse:
Vi undersøger: Tror du på et liv efter døden?
Svarmulighed: Ja, Nej, Ved ikke
Der er ingen kønsopdeling på undersøgelsen, men det kan ses ud af navnene på svarerne, at
80% af deltagerne er kvinder.
Det har været en landsdækkende undersøgelse.
Den har ikke været alders-opdelt.
Undersøgelsen har været lagt ud på www.siqintelligens.dk
Den har været lagt ud på www.facebook.dk
Den har været sendt ud i et nyhedsbrev fra SIQ Instituttet.
Websiden www.siqintelligens.dk bringer viden om SIQ- Den Spirituelle Intelligens.
De fleste mennesker, der besøger denne side, er mennesker, der i forvejen ved, hvad den spirituelle
intelligens er. De har kendskab til spirituelle indsigter på et eller flere aspekter. Det kan dog også
være mennesker, der er søgende og gerne vil vide noget om SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Det
antages derfor, at de fleste af de mennesker, der har svaret på spørgsmålet fra denne webside, er
mennesker, der kender til begrebet engle og åndelige væsner, og at de i forvejen er vidende om
spiritualitet og den spirituelle intelligens på et ikke nærmere defineret niveau.
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Spørgeskemaet har været præsenteret for 2.500 voksne mennesker i perioden fra 1. jan. 2010
til marts 2010
Undersøgelsen blev besvaret af 580 mennesker, hvoraf 80 % er kvinder og 20 % mænd.

Svarende fordeler sig som følger:
• Ja 555
• Nej12
• Ved ikke 13
Konklusion:
98 % svarede, at de troede på et liv efter døden.
1 % svarede, at de ikke troede på et liv efter døden.
1 % svarede, de ikke troede på et liv efter døden.
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Andre undersøgelser
Se også resultatet af undersøgelsen: Har du haft uforklarlige oplevelser, som der umiddelbart ikke
findes nogen logisk forklaring på? www.siqintelligens.dk
Hvordan kan jeg få indsigt i tidligere liv:
Ved at besøge en regreations terapeut kan vi alle blive i stand til at opleve et eller flere af vores
tidligere liv. Et andet bud er en hypnose Terapeut.
Dygtige terapeuter kan findes på nettet. Her anbefales: www.rudgrandt.dk
Terapeut fra: The Newton Institute for Life between Lives Hypnotherapy i England. Helena
Lykkegaard: http://soulmind.dk/pages/lidt-om-mig.php

Film om livet efter døden:
Mellen-Thomas Bennedicts, er den nulevende person der har været død længst og som har haft en
længerevarende nærdødsoplevelse. Se alle afsnittene på You tube og hør han helt uovertruffen
beretning.
http://www.youtube.com/watch?v=9WxGC2uPj5M

Litteratur liste:
• Sjælerejser- Beretninger om livet mellem livene af Michael Newton,
• Børn om livet før livet, en videnskabelig undersøgelse af børns erindringer om tidligere liv.
• Dødsøjeblikket og derefter af Mimi Arnborg
• En beretning om livet i efterdøds-verdenerne af Franchezzo
• Døden det store eventyr af Alice A. Bailey
• Tilbage fra i morgen af George G. Richie med Elizabeth Sherrill

Merete Gundersen er forfatter til 8 bøger og har udgivet en række meditations og visualiserings cd´er.
Hendes speciale er SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Holder foredrag og workshop der giver mening
mål og muligheder.
www.siqinstituttet.dk www.siqintelligens.dk www.livskilden.dk
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