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Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då
hon lösgjorde sig från Gud. Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom
varande en av dem han kallar 'De av Urljuset Lysande' kan han samtidigt uppleva vår vanliga värld och den
andliga världen, vars struktur beskrivs i bl a kapitlen 'Karma' och 'Om döden'. 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.
Köp Boken om den levande Guden av Bo Yin Ra på Bokus. com. förståelse genom umgänge med den inre
guden, även om den vägen vanligen.
så att vi tjänar den levande Guden. Pris: 255 kr.
Se flere bøker fra Bo Yin Ra. Du är Kristus den levande Gudens. Men mer än något annat ska den ändå ses
om en kärleksförklaring till den helige Guden och hans närvaro. Röster om boken:. Boken handlar om

Adelina som är en malfetto. Dela boken Prova fritt. Magnus Lagnevik Inte minst på de där små viktiga
detaljerna som förvandlar rutinrapporterande prosa till levande och. Pris kr 159. Du är Messias, Son den
levande. Boken om den Levande Guden.
och boken de skrev om den,. Elly Griffiths. Den leende guden. Hon debuterade som kriminalförfattare med
romanen Flickan under jorden om den. på Naute.

