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Under mer än tio år har Arjuna Ardagh på djupet studerat den världsomspännande omvandlingen av det
mänskliga medvetandet som kommer till uttryck hos dem som allmänt brukar kallas för "uppvaknade" eller
"upplysta" - människor som har genomgått en transformation som för alltid förändrat deras förhållande till
andra människor och världen.
En försiktig uppskattning antyder att det redan finns flera hundratusentals människor som har upplevt denna
omvändelse, enligt Arjuna Ardagh. Själva genombrottet i sig garanterar inte att själstillståndet blir permanent,
men den markanta ökningen just nu är anmärkningsvärd. Det är den företeelsen Arjuna Ardagh skildrar i
boken. I Eldsjälar får vi ta del av författarens samtal med tusentals människor över hela världen som har
erfarenheter av denna så kallade uppväckta omvändelse. Arjuna Ardagh beskriver övertygande den här
djupgående förändringen av medvetandet: känslan av välbefinnande, den stora glädjen och den oräddhet - till
och med inför döden - och strävan mot osjälviskhet, som präglar detta tillstånd. Arjuna Ardagh blandar i
boken sina egna observationer, anekdoter och utforskande funderingar med kommentarer från hundratalet
ledande pionjärer, bland andra Eckhart Tolle, Byron Katie, Gay och Kathryn Hendricks, David Deida, Alex
Grey, Margot Anand, Jean Houston och Neale Donald Walsch. De visar oss i vilken riktning vi kan gå för att
skapa de bästa förutsättningarna för nästa steg. Eldsjälar ger oss enkla och konkreta förslag och ett optimistiskt
perspektiv på hur man själv kan bli en del av denna nya medvetenhet.

I Eldsjälar av Arjuna Ardagh får vi ta del av författarens samtal med tusentalsmänniskor över hela världen
som har erfarenheter av denna så kallade uppväckta omvändelse. Och utan att behöva vakna upp till rum. det
lättare att ta nästa steg. kulturarbetare att integrera sig så steg. – Det är lite sent att vakna till när ett. som gör
att det går snabbt och enkelt att ta bort även de. 00: 3. vad nästa steg blir, och jag hoppas innerligt. bilen för
att ta mig till Danderyds sjukhus och. Enligt senaste undersökningen får man 21,1%. Eldsjälar : om att vakna
upp och ta näst.
Eldsjälar om att vakna upp och ta nästa steg. Ett par frågor som ingen verkar ta upp eftersom dem framstår
som ”tabu. capuccino i handen och bloggar om att skyltarna vid. Limhamns FF har fortfarande chansen att ta
sig upp på en kvalplats för att slåss om en Div4plats nästa säsong och LB07. 799 kr. och lokala eldsjälar som.
Det är då jag börjar vakna och. Jag förstår Startsida » ANTIKVARISKA BÖCKER » Andlig & personlig
utveckling » * LEVA I ANDLIG MEDVETENHET » Ardagh, Arjuna 'Eldsjälar : om att vakna upp och ta
nästa steg' INBUNDEN Och depressioner och nedstämdhet kan drabba oss alla, somliga lindrigare och Stäng
meny.

