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BESKRIVNING

Bo Yin Ra beskriver här i ord och 20 bilder den andliga världen för en sökande själ, som han vägleder in i
denna värld. "Fullkomligt klarvaken i en inre värld i den verkliga anden lika väl som i de kroppsliga
sinnenas värld, är jag lika förtrogen med dessa former som alla ting som omger mig i jordevärlden." Dessa
former i den andliga världen visar sig i en ständig, livlig förvandling. 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?

Hugh och Nancys många världar | | HELEN SJÖHOLM

Pris: 190 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Skulden jag bär på : två systrar - två
världar av Elisabet Höglund (ISBN 9789188193841 ...

Skilda världar - Lomma kommun

Skilda världar är en samtalsgrupp för barn, vars föräldrar har separerat. I gruppen får barnen ett alldeles
eget utrymme att tillsammans med andra barn i samma ...

Skilda världar - Vänersborgs kommun

Gillar du att läsa om äventyr i andra världar? Ibland är den andra världen ganska lik vår egen, ibland
myllrar den av drakar och magi. Och ofta finns där en ...
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VÄRLDAR

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84RLDAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84RLDAR&ln=se
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