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Den store plan Gregg Braden Hent PDF Forlaget skriver: I Den store plan går forfatteren Gregg Braden på
tværs af de traditionelle skel mellem videnskab og spiritualitet for at besvare det store og evigtgyldige

spørgsmål: Hvem er vi? Det moderne menneske viste sig på jorden for omkring 200.000 år siden, men hvad
gjorde vores eksistens mulig? Og hvad er det, der karakteriserer os som mennesker? Gregg Braden stiller

skarpt på vores arts oprindelse og forunderlige og enestående egenskaber, såsom intuition, medfølelse, empati
og kærlighed – samt kroppens fænomenale evne til selvhelbredelse. Ifølge forfatteren tyder en voksende

mængde beviser på, at vi er produktet af andet og mere end tilfældige mutationer og en heldig biologi, og han
sætter et opsigtsvækkende spørgsmålstegn ved den darwinistiske udviklingsteori, vi alle er vokset op med. I

Den store plan tager han os med på en bevidsthedsudvidende rejse i menneskets historie set i et
ikkedogmatisk spirituelt perspektiv. Gregg Braden tager udgangspunkt i, at en højere bevidsthed er

grundlaget for vores eksistens, og minder os om vores fantastiske menneskelighed – at vi er meget mere, end
vi nogensinde har forestillet os.
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