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Når ånd og stof mødes Eskild Tjalve Hent PDF Forlaget skriver: En åndelig indfaldsvinkel til tilværelsen er
en realitet for flere og flere mennesker. De oplever en åndelig verden, der ikke kommer som en ydre autoritet,
men som erkendes i det indre. Herigennem åbner der sig en stor og kompleks verden, som det kan være svært

at forstå og få overblik over.

Denne bog giver en enestående indføring i det holistiske åndelige verdensbillede, som kaldes Den Ny Tids
Verdensbillede, Den Tidløse Visdom eller Åndsvidenskaben.

Dette verdensbillede forklarer, at den indre verden - der ligger bag tingenes ydre fremtoning og bag
menneskets ydre liv - er den egentlige verden, og at det er den, der rummer årsagerne og målene.

Du kan bl.a. læse om: Sjælskontakt, intuition og clairvoyance, døden og perioden indtil næste fødsel, samt
samarbejde med den åndelige verden.
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