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BESKRIVNING

Vad är andligheten? Går den likt vår värld att begripa, undersöka vetenskapligt? Detär känt att kabbala är
en dold lära. Just på grund av att den varit dold har det uppkommitmånga felaktiga resonemang och
slutsatser kring den. Först mot slutet av 1900-talet talet fick vi tillåtelse att öppet studera denna vetenskap
och sprida den över helavärlden.Kabbala är en vetenskap om hur man styr sitt öde, det är en visdom given
helamänskligheten och alla världens folkslag. Det är en vetenskap om det somär dolt från våra fem sinnen.
Kabbala opererar bara med andliga begrepp, detvill säga med det som sker utanför våra fem sinnen, och
som vi säger befinner sigi den Högre världen. Men terminologin och benämningarna tar denna
vetenskapfrån det jordiska språket. Bekanta ord vilseleder människan, målar en jordiskbild för henne.
Därför förbjuder kabbala att föreställa sig något samband mellanbenämningar som kabbala tagit från vår
värld och dess andliga rötter. Det räknassom att begå ett av de grövsta misstagen.Anledningen till att
kabbala förbjöds under så många år fram till vår tid var attmänskligheten inte var tillräckligt utvecklad;
man föreställde sig olika andeväsen,häxor och änglarnär det talades om någonting helt annat. Först från
1990-talet är det tillåtet och rekommenderat att sprida den kabbalistiska vetenskapen.Varför? Därför att
människor inte är förbundna med religion på samma sätt somtidigare, de har inga övernaturliga
föreställningar om naturlagar, som om det voremänniskoliknande gestalter som sjöjungfrur, kentaurer och
liknade. Människor ärberedda att föreställa sig den Högre världen som en värld av krafter och fält, envärld
av högre materia. Kabbala ägnar sig åt just denna värld av krafter och tankar.Denna bok är perfekt för dig
som redan har en autentisk kabbalistisk grund att stå på,som du till exempel får i vår bok Upptäck Kabbala
eller våra (gratis-!) kurser online.Jag önskar dig all framgång i uppenbarelsen av den Högre världen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Andlighet; andligt sökande; själavård; spiritualitet | Bokbordet

- Den evangelisk-lutherska kyrkan misslyckades totalt med att förbereda sig på tv-debatten om kyrkans
förhållande till homosexualitet i höstas, och därför ...

bokrecensioner och film. Inre växande, personlig ... - SoulBooks

ANDLIGT SÖKANDE - Ebook written by Dr. Michael Laitman. Read this book using Google Play Books
app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading ...

Bakgrunden till människans andliga sökande | Apg29

Om oss. Välkommen till VitaVera - Organic Lifestyle! VitaVera fyllde tio år på webben 2016. Vår önskan
att inspirera dig att leva mer hållbart, ekologiskt och ...
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Andligt sökande

https://www.bo-fi.club/?p=ANDLIGT%20S%C3%96KANDE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ANDLIGT%20S%C3%96KANDE&ln=se
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