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I DENNE BOG BESKRIVER JESUS på en meget personlig måde de mere avancerede stadier af den mystiske
eller åndelige vej. Jesus beskriver gennem praktiske eksempler, hvordan vores sjæle bliver fragmenteret i
forskellige inkarnationer, og hvordan stykker af sjælen tabes, når vi har oplevet dybe traumer i dette eller i
tidligere liv. Resultatet er at vores sjæle bliver sårbare overfor visse sjælesygdomme, hvilket reducerer vores
evne til fuldt ud at nyde livet. Jesus forklarer, hvordan vi kan genoprette vores mest naturlige evne – evnen til
at kommunikere med Gud direkte. Han forklarer dygtigt, hvordan vi foretager fuldstændig frie valg i en
verden, der synes at være fyldt med giftige følelser og indstillinger: frygt, stolthed og skyld. Jesus forklarer,
hvordan vi overvinder det dualistiske sinds skarpeste redskab: tvivl kombineret med frygt og stolthed. I en
letlæselig spørgsmål-og-svar form leder Jesus dig til en dybere forståelse for, hvordan nogle livsstrømme er
unge og modne, nogle gør oprør mod Gud, og nogle søger forening med Gud. Han hjælper dig med at bryde
igennem oppositionen, både fra kræfter udefra og fra den indre fjende i egoet. Du vil lære hvordan du: . gør
brug af din nærmeste åndelige lærer – Jesus – på din egen mystiske vej . forvandler traumatiske
sjæleoplevelser til et skridt fremad . genvinder sjælefragmenterne og derved udvikler din egen direkte forening
med Gud . lærer selv af falske lærere og overvinder frygt, stolthed og tvivl . undgår at blive skuffet over
åndelige organisationer .

skaber en ny identitet baseret på kærlighed
Knaldgule, blomstrende træer lyser op og på bjergskrænterne er der små vandfald og vilde orkideer. Også vi
kan have en anderledes vej. bd. Illustr. På dette 12-dages eventyr tilbagelægger vi mere end 2500 sømil og
oplever nogle af jordens mest spektakulære landskaber. Orig. Man lægger knap nok mærke til varderne. Han
suser afsted med 140 i timen og kommer til en bro hvor han sætter hastigheden yderligere op. 0 Narren - EN
SØGENDE SJÆL - Narren går vejen på sin egen måde - ikke som normer påbyder eller andre forventer.
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