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Sjælens puslespil - ...og de manglende brikker Mette Bergmann Hent PDF Jeg har oplevet mange tab. Fra
tabet af min første kæreste til den følelse af tab, som et barn kan opleve ved forældres skilsmisse. Jeg har

mistet min far, min mor, min bror og min svigerinde. Jeg har mistet fire fostre og været på kanten til at miste
min mand to gange inden for kort tid. Men hver gang har jeg vundet noget ...

"Sjælens puslespil" har ikke løsningen, men giver bud på, hvordan livet kan bevæge sig fra at opleve egoets
verden som den virkelige - en verden hvor frygt, sorg og adskillelse fylder - hen imod en større enhed med en

selv og verden omkring.

Det er en personlig beretning, som viser, hvordan det liv vi lever, og de personer og oplevelser vi møder på
vores vej, hele tiden giver os muligheden for at vokse. Du bliver taget med på en rejse gennem livet og

døden, gennem forskellige former for virkelighed og måder at opleve på.
Når vi ikke længere er fanget af egoets drama, bliver livet mere meningsfyldt, og alle de brikker, vi har fået

vist gennem tiden til vores sjæls puslespil, finder deres plads.

Kanaliseret budskab fra bogen:
"Alles formål er altid at lære, hvordan vi skal give slip på egoets domme og så kærlighed, kærlighed,

kærlighed."
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