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Afgrundens ild Irina Tweedie Hent PDF Forlaget skriver: Irina Tweedie var midt i halvtredserne, da hun efter
tabet af sin mand, begyndte sin spirituelle rejse ved at tage til Indien, for på den måde at søge trøst og mening

med livet. Hun kom under vejledning af en Sufi-Mester, Bhai Sahib, som viste hende vejen til
Selverkendelse, ved at lutre hende i Kærlighedens Ild.

I dagbogsform beskriver hun processen og vi følger hendes forvandling. Som læser er man smerteligt nær -
næsten alt for nær - et menneske i dyb forvandling.

Efter sin Lærers død rejste hun tilbage til England og virkede i mange år som vejleder. Der er mange grupper i
dag, som har fundet inspiration via hende. Også i Danmark.

Irina skriver:
»Da jeg rejste til Indien i 1961, var det i håb om at få undervisning i Yoga, og jeg forventede at lære

vidunderlige ting. Men det som min Lærer først og fremmest gjorde, var at tvinge mig til at se mørket i mig
selv og det tog næsten livet af mig. Mit sind blev fastholdt i en tilstand af forvirring, så det ikke kunne

fungere rigtigt. Jeg blev pacificeret i enhver betydning af ordet, indtil jeg måtte forlige mig med det i mig
selv, som jeg havde fornægtet hele mit liv.«»En overvældende personlig beretning; et chokerende vidnesbyrd
om tillid. Et sjældent indblik i Sufismens skjulte verden - i en tid hvor så meget giver sig ud for at være andet
og mere end det er... Sjældent har den Spirituelle Vej åbenbaret sig som her. Forholdet mellem Læreren og
eleven er grundigere og mere indgående skildret end nogensinde.« Joseph Chilton Pearce, The Magical

Child Matures

 

Forlaget skriver: Irina Tweedie var midt i halvtredserne, da hun
efter tabet af sin mand, begyndte sin spirituelle rejse ved at tage til
Indien, for på den måde at søge trøst og mening med livet. Hun kom
under vejledning af en Sufi-Mester, Bhai Sahib, som viste hende
vejen til Selverkendelse, ved at lutre hende i Kærlighedens Ild.

I dagbogsform beskriver hun processen og vi følger hendes
forvandling. Som læser er man smerteligt nær - næsten alt for nær -

et menneske i dyb forvandling.

Efter sin Lærers død rejste hun tilbage til England og virkede i
mange år som vejleder. Der er mange grupper i dag, som har fundet

inspiration via hende. Også i Danmark.

Irina skriver:
»Da jeg rejste til Indien i 1961, var det i håb om at få undervisning i
Yoga, og jeg forventede at lære vidunderlige ting. Men det som min
Lærer først og fremmest gjorde, var at tvinge mig til at se mørket i
mig selv og det tog næsten livet af mig. Mit sind blev fastholdt i en
tilstand af forvirring, så det ikke kunne fungere rigtigt. Jeg blev
pacificeret i enhver betydning af ordet, indtil jeg måtte forlige mig
med det i mig selv, som jeg havde fornægtet hele mit liv.«»En
overvældende personlig beretning; et chokerende vidnesbyrd om



tillid. Et sjældent indblik i Sufismens skjulte verden - i en tid hvor så
meget giver sig ud for at være andet og mere end det er... Sjældent
har den Spirituelle Vej åbenbaret sig som her. Forholdet mellem
Læreren og eleven er grundigere og mere indgående skildret end
nogensinde.« Joseph Chilton Pearce, The Magical Child Matures

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Afgrundens ild&s=dkbooks

