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Anbefalt bok med mange begeistrede lesere! Overraskende mange anbefalinger fra unge mennesker.
Dette er ikke religion, men forståelsen av en naturlig utvikling som angår ALLE mennesker. En universell vei
tilpasset fremtidens menneskehet! Her erstattes konfliktskapende religiøsitet med helhetlig tenkning og tidløse
verdier.
Boken tar utgangspunkt i at en «åndelig dimensjon» egentlig ikke er noe mystisk, men noe naturlig.
Noe som KAN forstås med vår menneskelige fornuft.
Passer alle som søker mening og varig livsglede i en kaotisk verden!
(Også en viktig og utfyllende bok for alle som har lest nevrokirurg Eben Alexander, Neale Donald Walsch og
Gary Zukav sine bøker)
Bokomtale ved Ivar Antonsen: (Professor i musikk ved California State University 1995 - 2004. Siden 2004

førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole.
«Jeg har lest din bok med stor glede og interesse! Boken favner OSS ALLE fordi du presenterer et
Guds-begrep som ikke kobles til noe trossystem, og som derfor er med på å rydde unna trangsyn og
fordommer. Jeg tror mange finner en plass i boken og fatter nytt mot, som jeg har gjort! Det fine med din bok
er at den ikke trenger religionen, eller setter religioner opp mot hverandre, men viser en universell vei. En vei
som gjelder våre innerste tanker og holdninger og hvor det Guddommelige likevel er med hele veien. "Sjelens
stemme" balanserer så fint mellom dagligdags sunn fornuft og dype, filosofisk-vitenskapelig-åndelige
betraktninger.
Inspirerende lesning!»
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe
bedre, til noe høyere, enn dette liv. Slik avsluttes den siste leksjonen i Et kurs i Mirakler. For en reise du kan
ha med hjelp av den boken! Sjelens Univers - http://www.sjelensunivers.com/.
Samler energien til en høyere enhet, på et høyere nivå, uten å miste jordforbindelsen. TOVE BØYGARD www.
toveboygard.net. Tove Bøygard m/Band Var på konsert med overnevnte på Christians Kjeller i Kongsberg
fredag 10. mars, og det ble en flott. Det er foreløpig bare en del av artiklene som er lagt ut på nett. Disse er
understreket, og kan klikkes på. Resten vil bli lagt ut etter hvert! Og hva serverer Lucia, jo Lussekatter:
LUSSEKATTER. 150 gr. meierismør 5dl melk 50gr gjær 1 egg 1/2 ts gurkemeie 150 gr. sukker ca. 1,6 l
hvetemel Den besøkende forkynneren brukte verken powerpoint eller notater. Han hadde gått frem foran
talerstolen og sto helt fremme ved kanten på plattformen med en stor. Historie og utbredelse. Hinduismen er
den eldste og den tredje av verdensreligionene. Religionen har ingen stifter, og røttene dens strekker seg
tilbake til det. Kjell Haltorp. I begynnelsen av 1980 tallet ble det startet en frittstående kristen gruppe i
Arendal. Lederen var KJELL HALTORP. I Skytebaneveien 3, hvor menigheten.

