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BESKRIVNING

Efter framgången med sin förra bok, den uppmärksammade Den magiska gnistanvägen till ett kreativt liv,
kommer nu Kajsa Ingemarsson med en ny efterlängtad bok i samma genre. Här tar hon ytterligare ett kliv
fram som förebild och representant för den moderna människan som söker sina svar bortom vår tids
förenklade quickfix-lösningar.Modern mystikden dolda vägen till inre klarhet är en bok som tar läsaren
vidare in i det mysterium som finns dolt inom var och en av oss. Den handlar om att finna sin kraft, men
också om att våga låta sig ledas av det som är större, att lita till den universella intelligensen och att
använda sina mänskliga förmågor på bästa sätt.Enkelt och ödmjukt visar Kajsa Ingemarsson, med generösa
exempel från sitt eget liv, hur vi alla kan finna en mening med tillvaron. Hur vi kan gå från hopplöshet till
hoppfullhet och hur vi lär oss att lita till vårt eget inre vetande. På vandringen längs det hon kallar den
dolda vägen är utmaningarna många, men de syftar alla till att få oss att växa och omfatta mer av den
potential vi besitter.Modern mystikden dolda vägen till inre klarhet är en spännande, personlig och
inspirerande bok om livets mysterium och sökandet efter en större mening. Boken är rikt illustrerad med
författarens egna fotografier i färg. Bilder som väcker förundran och visar på det magiska i tillvaron.Ur
innehållet: Resans början Ett mystiskt förhållningssätt Att resa i tid och rumen utflykt i de högre
dimensionerna Att nå det inre vetandet Äventyreten hjälteresa Gud och andra omöjligheter Att finna en
gemenskapandlighet i vår tid Platsens ande Egyptenen resa i det fördolda En sorts avslutningOm
författarenKajsa Ingemarsson, född 1965, debuterade som författare 2002 och har sedan dess gett ut tio
böcker. Hennes roman Små citroner gula är en av 2000-talets mest sålda böcker och har filmats med
premiär 2013.Hon har tidigare också arbetat som manusförfattare, skådespelare, komiker och
programledare inom radio och tv. Kajsa Ingemarsson bor med man och två barn i Stockholm.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till mystik - Synonymer.se

Efter framgången med sin förra bok, den uppmärksammade Den magiska gnistan vägen till ett kreativt liv,
kommer nu Kajsa Ingemarsson med en ny efterlängtad bok i ...

Modern mystik / E-bok - jamtlandharjedalen.elib.se

Efter framgången med sin förra bok, den uppmärksammade Den magiska gnistan vägen till ett kreativt liv ,
kommer nu Kajsa Ingemarsson med en ny efterlängtad bok i ...

Modern mystik : den dolda vägen till inre klarhet - Böcker - CDON.COM

Virgo Sun�Aquarius Ascendant , Aquarius Moon � Virgo Mercury I think the spiritual community is
long overdue for a shakeup and remodel. Let's do this togethe...
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