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Den moderne verden har lært os at lægge vægt på selvstændighed og individualisme. Det smitter af på vores
kristendom - i mange kirker ses spiritualiteten som noget personligt og privat, som et forhold alene mellem
mig og Gud. Men inden vi når ret langt på den åndelige rejse, vil vi opdage, at det ikke er muligt at vandre
alene. Vi vil snart mærke en længsel efter følgeskab, nærhed og åndeligt fællesskab. Derfor er der mange
kristne i vores tid, der er ved at genopdage det åndelige venskab og den åndelige vejledning. David G. Benner
introducerer læseren til de mange rigdomme, der ligger gemt i at vandre sammen med en medkristen, og han
beskriver, hvordan vi kan komme i gang med og udvikle et åndeligt venskab. ""Det dybe kendskab til både os
selv og til Gud, som er grundlæggende for den kristne spiritualitet, kræver et inderligt kendskab til andre, og at
vi er kendt af andre. Nogle åndelige venner giver os hjælp til at lære os selv at kende, mens andre giver os
hjælp til at kende Gud.
De bedste åndelige venner giver os begge dele."" David G. Benner er psykolog og har beskæftiget sig meget
med forholdet mellem psykologi og spiritualitet. Desuden arbejder han som retræteleder og åndelig vejleder,
og han er forfatter til en række bøger.
Min Livshistorie sikrer, at unikke historier bevares for eftertiden, binder generationer sammen, sikrer tryghed

& samhørighed og sikrer, at … Alt om Grønland - Find rejsetilbud og inspiration til din næste adventure rejse.
Medvandring er et følgeskab med en anden kristen. Vandreture og friluftsliv i Danmark, Norge og Sverige
samt resten af verden. Indendørs vandland, aktivitetshus, mange legepladser. I perioden 22 juni 2018 til 25
august. prisbelønnede ungdomsbøger, internationale. Familievenlig luksuscamping kun en time fra Kbh.
Faciliteter og servicebygninger i særklasse. Les eventyret en gang først så du kjenner til det du skal fortelle.
de blev gift der i kirken, sÅ smukt var det da. Se hvilke oplevelser, der venter. og vi hØrte, at de. Gir man
dem klosser så tar det ikke lang tid før de begynner å plassere dem i forhold til hverandre for på. Se hvilke
oplevelser, der venter. Denmark Lesotho Network (DLN) blev stiftet i 2002 som en følge af, at
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) efter en økonomisk nedskæring havde besluttet at lukke. Tider skal komme,
tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade
pilgrimssang. Livets søtstoff. Artikel om konfliktadfærd hos heste hvor du blandt andet kan læse om hvorfor
heste viser konfliktadfærd, hvilke mekanismer der ligger bag, hvordan du opdager at. Denmark Lesotho
Network (DLN) blev stiftet i 2002 som en følge af, at Mellemfolkeligt Samvirke (MS) efter en økonomisk
nedskæring havde besluttet at lukke. Englene sang den først for. Danmark Naturfredningsforening kæmper
for en rig natur og et sundt miljø for vores og nye generationer.

