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Din udødelige virkelighed Gary R. Renard Hent PDF I Din udødelige virkelighed viser Gary Renard og hans
lærere, Arten og Pursah, hvordan man integrerer avancerede spirituelle principper i sit daglige liv. Når man

lever efter dem og ikke kun beskæftiger sig med dem som interessante teorier, vil man selv erfare den
guddommelige kraft og en form for opløsning af egoet. Er man vedholdende i sin praksis, vil der ske en sådan
hastighedsforøgelse af ens fremskridt, at man kan sætte en stopper for behovet for at reinkarnere … en gang

for alle.

 Ligesom Gary Renards første bog, Gud er, uddyber også dette værk budskabet i to spirituelle klassikere,
nemlig Thomasevangeliet og Et kursus i mirakler. Ved at fokusere på en enestående form for tilgivelse og ved

at bringe forståelsen af tankernes betydning op på et helt nyt plan bliver målet intet mindre end at bryde
cyklussen af fødsel og død.

I begyndelsen af 1990’erne gennemgik Gary R. Renard en spirituel opvågnen. Over en periode på ni år
nedskrev han Guder. Det er en bestseller, som skildrer mødet med to opstegne mestre, Arten og Pursah, og er
en indføring i en lære om fuldkommen tilgivelse i alle livets forhold med udgangspunkt i, at vores såkaldte

virkelighed er en illusion, et slør, der dækker for den reelle virkelighed.

Gary Renard er en internationalt anerkendt foredragsholder, der beskrives som en af de mest interessante og
modige spirituelle lærere.

Besøg hans hjemmeside www.garyrenard.com
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