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Sunyata Sunyata Hent PDF Forlaget skriver: Sunyata blev født 1890 på en dansk bondegård og fik navnet
Alfred Julius Emmanuel Sørensen. Hans opvækst var harmonisk og han slap, som han siger for

"headucation", hvilket kom til at betyde meget for den livsbane, han valgte.Som ganske ung tog Emmanuel
til England, hvor han arbejdede som gartner. Her mødte han Rabindranath Tagore, der opfordrede ham til at

tage til Indien, hvilket han gjorde i 1930. Emmanuel opsøgte nu den berømte hellige mand Ramana
Maharishi, der omtalte ham som en "jananasiddha" (en født mystiker af de sjældne).Sunyata´s ord er mættet
med værdifulde oplysninger om, hvordan vi mennesker kan leve et mere rigt og lykkeligt liv. Hans dybe
indsigt vil inspirere enhver, der læser og fordyber sig i hans bog - ikke så meget med forstanden, som med
hjertet.Og sidst, men ikke mindst, er Emmanuels visdom udsprunget af dansk jord.Den 27. oktober 2005 kl.
14.00 blev "Stilhedens Sted" i Forstbotanisk Have i Aarhus indviet på initiativ af Lars Muhl.Det er et af

Hearts & Hands formålsparagraffer, der hermed blev realiseret. Nemlig at indvie såkaldte "Menneske-steder" i
nærheden af større byer i Danmark. Hearts & Hands har sammen med Teosofisk Forening i Aarhus taget

initiativ til at hædre en helt speciel søn af Aarhus.
Det drejer sig om gartner Emmanuel "Sunyata" Sørensen, som blev født i Aarhus 1890 og døde i Californien i

1984, efter at have levet i Indien som hellig mand i mere end 30 år.
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