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Min vej mod lyset Kristian Dam Hent PDF Jeg oplevede en nærdødsoplevelse, da jeg kørte mig selv ihjel i en
færdselsulykke – jeg ville nå en deadline, en aftale, koste hvad det ville. Sådan var mit liv. Jeg forsvandt ud
af kroppen og oplevede et grænseløst uendeligt Jeg i mange bevidsthedslag. Da jeg vendte tilbage, kunne jeg
ikke kende mig selv. Denne oplevelse gav anledning til at jeg ændrede mit liv. Jeg blev skilt, solgte min
virksomhed, rejste ud i verden med min nye kærlighed i en autocamper og begyndte at heale mennesker
omkring mig. I tiden derefter fik jeg en række grænseoverskridende oplevelser, f.eks. livet efter døden,

tidligere liv og mystiske hændelser, mens jeg konstant forsøgte at føle og forstå min nærdødsoplevelse. Jeg
prøvede alle forklaringer uden for mig selv og fandt endelig freden i mit eget centrum og mødte ren væren,

mild kærlighed, tilgivelse og medfølelse. I bogen vil jeg indvi læseren i healinger og sjælerejser og forsøge at
åbne hans eller hendes øjne for det grænseløse Jeg og for universets uendelige bevidsthedskilde.

 

Jeg oplevede en nærdødsoplevelse, da jeg kørte mig selv ihjel i en
færdselsulykke – jeg ville nå en deadline, en aftale, koste hvad det
ville. Sådan var mit liv. Jeg forsvandt ud af kroppen og oplevede et
grænseløst uendeligt Jeg i mange bevidsthedslag. Da jeg vendte
tilbage, kunne jeg ikke kende mig selv. Denne oplevelse gav
anledning til at jeg ændrede mit liv. Jeg blev skilt, solgte min
virksomhed, rejste ud i verden med min nye kærlighed i en

autocamper og begyndte at heale mennesker omkring mig. I tiden
derefter fik jeg en række grænseoverskridende oplevelser, f.eks. livet
efter døden, tidligere liv og mystiske hændelser, mens jeg konstant
forsøgte at føle og forstå min nærdødsoplevelse. Jeg prøvede alle
forklaringer uden for mig selv og fandt endelig freden i mit eget
centrum og mødte ren væren, mild kærlighed, tilgivelse og

medfølelse. I bogen vil jeg indvi læseren i healinger og sjælerejser
og forsøge at åbne hans eller hendes øjne for det grænseløse Jeg og



for universets uendelige bevidsthedskilde.
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