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2 TERUGBLIK De tegenwoordige en toekomstige realiteit van het Koninkrijk van God. Het alreeds en nog
niet! We hebben geleerd dat het Koninkrijk van God zowel een toekomstige als een tegenwoordige realiteit
is. Door de komst van Jezus brak Gods Rijk baan in deze tegenwoordige wereld, die werd (en wordt nog
steeds) geregeerd door satan.
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De kracht van nu is het spirituele boek van de afgelopen tijd. Om de weg te gaan die wordt beschreven in De
kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreÃ«erde onechte zelf,
het ego, te laten varen.
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on the site with our partners and Google partners: social networks and companies engaged in advertising
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Een soort van liefde vertelt het verhaal van vele soorten liefde: van een moeilijke liefde tussen vader en
dochter, en van een onverhoedse liefde tussen een oudere professor en een jonge studente. Lichamelijk,
geestelijk, hartstochtelijk of ingehouden, steeds is de liefde ongrijpbaar en ambivalent.
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Het uiterlijke doel hoort bij de horizontale dimensie van ruimte en tijd, het innerlijke doel betreft een
verdieping van je Zijn in de verticale dimensie van het tijdloze Nu. p 83 Wat je moet weten over het
onbewuste verleden in jezelf, brengen de uitdagingen van het heden wel aan het licht.
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Mensen de kracht van het kleine laten zien. Zodat je zelf ervaart hoe . je met kleine dingen de wereld kunt
veranderen. Carlosmomentjes? Carlosmomentjes, misschien heb je er al eens van gehoord tijdens een
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lezing of erover gelezen in mijn boek . Waar een wiel is, is een weg. CarlosONTDEK DE KRACHT VAN HET KLEINE! - Jaap Bressers
Het boek laat je nadenken over de kracht van het nu maar ook over omgang met het verleden (je identiteit)
en de toekomst (je vervulling). Het is juist de wisselwerking tussen lezen en je eigen reflectie in voelen en
zijn, dat je verder brengt.
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De experimentele methode binnen de natuurkunde is heel anders dan de methode van de openbaring van
meditatie of iets soortgelijks. Ik denk niet dat het zo is dat een aanhanger van het boeddhisme van zijn geloof
zal vallen op basis van experimenten met elektroden.
De kracht van het nu def.pdf - Pakua Adviseurs - yumpu.com
De rake uitspraken van Eckhart Tolle weten een wereldwijd publiek te boeien. â€˜De kracht van het Nuâ€™
heeft vele mensen, van jong tot oud, vertrouwder gemaakt met spiritualiteit en biedt praktische handvatten
om het Nu direct te ervaren.
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Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische
geest en het daardoor gecreÃ«erde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet.
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