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Verbinding

Veel mensen hebben wel eens een ervaring gehad die hen uittilde boven hun 
normale doen en hun een gevoel van verbondenheid met het hele leven gaf. 
Zo’n ervaring van goddelijk bewustzijn in jezelf kan elk moment plaatsvinden. 
Wereldreligies zijn uit dergelijke ervaringen geboren. Dit boek biedt een compleet 
beeld van de oorsprong, de ontwikkeling en de toekomstige vervulling van het 
goddelijk bewustzijn. De mens maakt nu een evolutie door in het werkelijk beleven 
van het goddelijke, hetgeen ook bijdraagt aan een verdere ontwikkeling van god-
delijk bewustzijn in de toekomst. Alles is niet alleen doordrongen van goddelijk 
bewustzijn maar wij dragen met ons persoonlijke bewustzijn hieraan bij.
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Goddelijk bewustzijn in de mens
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Ervin Laszlo
Blauwdruk voor een 
nieuwe wereld

In de nasleep van de pandemie komen wij voor een 
belangrijke keuze te staan: keren we terug naar het 
leven dat we voor de pandemie hadden of gaan we 
vooruit naar een betere wereld? De vraag is, wat 
voor een wereld zouden we willen opbouwen? Dit 
boek biedt hierop een antwoord, dat van noodzake-
lijk belang is voor iedereen die ontwaakt tot de 
ware kracht en potentie van een bewuste soort die 
in staat is op een bewuste wijze zijn bestemming 
te vormen. 

Peter Allmend
De Genezeres

Peter Allmend is nog erg jong als hij voor het 
eerst over de drempel van een eenvoudig huisje in 
Zürich stapt waar een vrouw haar roeping volgt om 
mensen te genezen. Hij is onder de indruk van de 
helende uitwerking die haar behandeling op hem 
heeft. Een bijzondere belevenis die hij nooit zal ver-
geten. Door de jaren heen ontstaat er een hechte 
vriendschap met de genezeres, Delia genaamd, die 
hem vaak betrekt in haar behandelingen en hem zo 
inzicht geeft in de diepste geheimen van gezond-
heid en ziekte. Zo ontstaat een soort ‘dagboek van 
geestelijke genezing’ over de wisselwerking tussen 
lichaam, geest en ziel en de onzichtbare geestelijke 
krachten die hierin een rol spelen. 

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL, BOL.COM 
EN VIA EDICOLA.NL
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PARAVISIE is een maandblad dat zich inhoudelijk kenmerkt door een balans van spirituele 

en paranormale invalshoeken. Het geeft ruimte aan onafhankelijke en afwijkende geluiden 

(paranormaal = normaal) en biedt richting voor en ondersteuning aan degenen die open-

staan voor een alternatief denkkader. In die zin is PARAVISIE niet alleen een venster op het 

ongeziene, maar ook een gids voor ontwikkeling en springplank naar groei. PARAVISIE laat 

zien dat er méér is. Én dat het anders kan. 12 nummers voor € 49,95!

www.paravisiemagazine.nl
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Je hebt behoefte aan zingeving, eerlijke 
reflectie en verdieping. Aan een werkelijke 
verbinding tussen jouw mens-zijn en de 
mensen in de wereld om je heen.

Je wil met een open blik werken aan je 
persoonlijke en beroepsmatige groei. 

Bij een opleidingsinstituut dat niet Bij een opleidingsinstituut dat niet 
afhankelijk is van geloofsovertuigingen 
en waar ruimte is voor grenservaringen. 

Dat een brug slaat tussen verwondering en 
gegronde wetenschappelijke kennis. 

Bij de Academie voor Geesteswetenschappen 
volg je post-hbo-opleidingen op het gebied van 
spiritualiteit, zingeving, verlies-, rouw- en 
stervensbegeleiding en transpersoonlijk en 
energetisch werken. 

Daarnaast bieden onDaarnaast bieden onze docenten in aanvulling op 
het reguliere onderwijsaanbod boeiende Capita 
Selecta-cursussen die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Meld je aan met de code MantrAvG2122 en 
ontvang een speciale lezerskorting!

Kom je kennismaken tijdens een open avond?
www.academiegeesteswetenschappen.nl
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