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BESKRIVNING

Bo Yin Ra låter här Gud tala till människan. "Jag är mästaren till oändliga symfonier, av vilka evighetens
sfärer genljuder! Den som vill känna mig och i evighet leva i mig i ljusets kraft, han måste bli till ett av
mina instrument". "Många av instrumenten blir därom medvetna, många däremot icke, att de blott genom
att ledas av min lag kommer att ljuda, och att jag är tonen, som klingar i dem". Bo Yin Ra var författare
och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans "Andliga
läroskrifter", en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga
verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han
råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Livets Ord - Home | Facebook

Om oss Välkommen hit, välkommen hem! Vad är Livets Ord? Sedan Livets Ord såg dagens ljus den 24
maj 1983 har vi drömt, byggt, utvecklat och format en kyrka som ...

Livets Ord, Uppsala - Eniro.se

Välkomna hit till oss på Livets Ord, som hedersgäst på Europakonferensen 2019! Vi tror tillsammans med
dig att Gud har en helig och viktig plan med denna ...

Livets Ord - Startsida | Facebook

Den omstridda frikyrkoförsamlingen Livets ord i Uppsala skakas av den fjärde stora skandalen på mindre
än ett år. En av församlingens ledarprofiler ...
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