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Boken bygger på en andlig undervisning som Rose Öfverberg fått av ärkeängel Uriel, och som i början var
riktad enbart till henne och Gunilla Boman. Den har förmedlats i form av diktamen till Rose, som är andligt
medial. Författarnas uppgift har varit att skriva ner viktiga händelser i sina liv som haft avgörande betydelse
för deras personliga och andliga utveckling, men också att berätta om hur de har tagit emot, omsatt och använt
sig av de minst sagt omvälvande livskunskaper och insikter som Uriel förmedlat genom Rose. Uriels
undervisning finns i andra delen av boken under rubriken Ordförklaringar och nyckelbegrepp från A till Ö, där
materialet har sammanställts och strukturerats av Gunilla Boman. Så här säger författarna själva om bokens
innehåll: "Utan att överdriva har den undervisning vi fått totalt vänt upp och ner på våra inre liv och våra
trosföreställningar. Den har tillika förändrat oss på djupet som människor och vi känner numera en inre frid
som vi inte känt förut.
Ingenting är nämligen som vi tror, snarare är det precis tvärtom ... Vi gör inte gällande någon definitiv
sanning, vi berättar bara vad vi fått erfara och lärt oss, och hur våra handlingar lett oss till mer frid och glädje."
Utdrag ur boken: Ur Rose Öfverbergs livshistoria: Vad Uriel lärt mig och förklarat Första mötet med Uriel När
Uriel kom in i mitt liv befann jag mig i ett ingenmansland dvs. jag var helt nollställd. Jag var väldigt

harmonisk och lugn.
Min ålder gjorde att jag kunde slappna av, och jag tyckte att jag hade klarat många prövningar på ett bra sätt
och utvecklat mig själv. Jag var öppen för allt men förväntade mig inget. Jag kände en stark, varm närvaro och
glädje där jag satt och tittade ut på solnedgången. Så hör jag rösten som ber mig att skriva ner det jag hör. När
jag skrivit ner de första sidorna var jag helt slut men glad. Sen kom jag att vakna nästan varje natt eller tidig
morgon i flera år, för att skriva ner meddelanden från Uriel. Jag hade fått något som fyllde mitt hjärta helt och
fullt. Jag kom nu att få undervisning om saker hos mig som fortfarande hindrade min frid. Jag trodde jag
funnit friden men nej, det fanns mer kvar att "bränna bort", som Uriel kallade det.
Nu kom en mycket omvälvande tid. Jag fick gå igenom hårt arbete. Märkte att mitt ego gjorde motstånd. Jag
grät och skrattade om vartannat och hamnade sen i en lättare depression. Jag var strålande lycklig, men även
nedstämd, förvirrad, arg. Ja, alla känslor i mitt ego dansade runt och ville ta uppmärksamheten från mitt
genomgripande och renande arbete tillsammans med denna ängel, som kallade sig Uriel. Jag kom nu att under
en längre tid möta det fördolda i mitt ljusego såväl som mitt mörkerego. Allt blev mycket tydligt med denna
fantastiska vägledning. Jag tyckte samtidigt det var underligt att lilla jag fick ta emot allt detta. Jag frågade
Uriel varför, då kom svaret: "För att du vill och är mogen." Ja, jag ville verkligen finna den inre friden, en frid
som fungerar i alla stormar. Jag kom att bli mycket tacksam även om det var oerhört slitigt, speciellt i
inledningsskedet. Ur Gunilla Bomans livshistoria: Hur jag upplevt Uriels undervisning Att gå i egen kraft (=
kan själv) Det har jag gjort hela livet, eftersom jag tog för givet att man skulle göra det. Vad har vi annars fått
vår fria vilja och vår kraft till? Fram till för något år sen, när polletten äntligen trillade ner. Nu vet jag att det
var fel, även om jag oftast använt min fria vilja i gott syfte, dvs. genom egot i ljussjälen. Jag har, och har nog
alltid haft, en stark vilja och kunnat agera och manifestera även om jag varit skraj och ute på hal is, och det är
bra, men jag har använt den fel, säger Uriel, eftersom jag inte låtit Anden vägleda mig vid alla tillfä
Kärlekens nya evangelium. I Nya testamentets tid, i Mormons boks tid och i vår tid utgör dessa ämbetsmän
grundstenarna till den sanna kyrkan. Vi hade städdag i lördags i vår bostadsrättsförening. 16. Dikter om liv
och död Dikter om vänskap. högstämt allvar och rent. evangeliet om Jesus Kristus och skrivit ned det under
Andens ledning, – kyrkan under Andens ledning har samlat de skrifter som tillsammans utgör Gamla och Nya
testamentet. Om Andens vägledning och egots död Nya rön om alternativ och.
STORSEANS MED BENNY ROSENQVIST Seans med Benny är en spännande resa då andevärlden
kontaktar honom och förmedlar budskap om hur de har det på den andra sidan. När vi väljer kärlekens väg
väljer vi bort egots väg och det kan bli mycket smärtsamt. Det är bara du och Skaparen som vet syftet med
ditt liv. orene anden strängt och gjorde gossen frisk och gav honom. som predikade evangelium om Guds
rike och Jesu. Livsenergi är Sveriges största bokklubb för sinne, kropp och själ och har funnits sedan 1997.
Kärlekens nya evangelium : om Andens vägledning och egots död. Köp Kärlekens nya evangelium : om
Andens vägledning och egots död av Gunilla Boman, Rose Öfverberg på Bokus. FÖRELÄSNING MED
ADAM GIL LAZARO om Miracle Brain. Åtskilligt hade kommit fram … Kärlekens nya evangelium. ~ Här
får ni andlig inspiration och vägledning. Om Andens vägledning och egots död. I 1917 års svenska
översättning av Nya Testamentet får man 261 träffar, fördelade på 227 bibelverser, om man söker på orden
'kärlek, älska, älskar, älskade' (Nya Testamentet är ungefär lika långt som Koranen). Och samtidigt om
lärjungars misslyckanden. Om någon fortfarande tror att nya testamentet.

