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Människor i vår tid dras till fördjupning, till meditation och bön, till att gå den inre vägen.
Många är emellertid osäkra, vet inte hur de skall bete sig, och vågar därför inte följa sin dragning. Att denna
bok kan ge svar på många frågor och skingra osäkerheten, är jag övertygad om. Boken är en utmärkt
introduktion för den som vill gå in i den stillhet där vi möter sanningen om oss själva men framför allt
sanningen om Gud och hans villkorslösa, trofaste och ständigt förlåtande kärlek som ensam kan sätta vårt
hjärtas trädgård i blomning och få den att bära frukt, frukt som består. (Wilfrid Stinissen i bokens förord.) Per
Mases, präst i Svenska Kyrkan, har en kontinuerlig erfarenhet av retreat i c:a 50 år och av djupmeditation i c:a
40 år. Han visar hur vår inre trädgård kan få liv och skönhet genom att vara öppen mot himlen och att samma
sak gäller hela mänskligheten. »Författarens undervisning står på fast mark och är värd all tillit. Som en god
husfar visar han läsaren in på en väl upptrampad stig där Gudssökare i alla tider vandrat.« Eva Sköndahl har
under drygt 25 år skapat sig erfarenhet från sjukvården i egenskap av leg. tandläkare och leg. sjukgymnast.
Eva har mångårig erfarenhet som retreat- och meditationsledare. Med ovanstående som grund arbetar Eva
numera på heltid, med att även utbilda och vidareutbilda meditationsledare.
Bedstekilde är en liten producent av kvalitets vin av äpple. Jag besöker Landet Fantasia i den nya vårens tid.

Denna sexnovell innehåller 5587 ord. Sexnovellen 'Malin' är skriven av jop och ligger i kategorin Ageplay.
VACKRA VERSER.
2018-03-14. DEN BLÅ NATTEN Lördag 28 april kl. Grannfrun Monica Grannfrun Monica satt och
skojade om en bok hon läst som de flesta av er säkert hört talas om, eller. Betyg: 3/5 (3 röster). Trotsa
vildmarken Brené Brown 2018, Inbunden I den uppskattade sociologen Brené Browns fjärde bok på svenska,
Trotsa vildmarken, tar hon sig an det aktuella och viktiga ämnet kring tillhörighet och vår tids ökade
polarisering. Betyg: 3/5 (3 röster). Hur gick det sen. Ser hjortron och ripor som vakar. DEN BLÅ NATTEN
Lördag 28 april kl.
Grannfrun Monica Grannfrun Monica satt och skojade om en bok hon läst som de flesta av er säkert hört
talas om, eller. 2018-03-14. Jag besöker Landet Fantasia i den nya vårens tid. Jag besöker Landet Fantasia i
den nya vårens tid. Vinden smeker ömt Din kind. Jag vandrar på fjället vid pärlande bäckar. Grannfrun
Monica Grannfrun Monica satt och skojade om en bok hon läst som de flesta av er säkert hört talas om, eller.
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