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Det mystiske hjerte taler Bent Hagested Hent PDF Forlaget skriver: Eftervirkningerne af en månedlang
kommunikation med en afdød indisk guru udsætter forfatteren for et chokhøjt energiniveau. Han lader sig

indlægge på kommunehospitalets lukkede psykiatriske afdeling.
Det er starten på denne usædvanlig selvironiske og underholdende historie om, hvordan han udvikler sine
oversanselige evner. På spændende rejser underviser kendte og ukendte mestre Sanne og Bent Hagested

i en tidløs viden om Den Ultimative Virkelighed.
I det Hellige Land viser Jesus Kristus sig for dem mange gange. I Kapernaum siger han til dem:

-Her udførte jeg mange mirakler, men mirakler gør det ikke.
De fanger opmærksomheden for en tid, men så ønsker folk altid flere og flere.

Du har sagt du gerne vil lære at udføre mirakler. I stedet giver jeg dig at helbrede gennem sandheden i mine
ord.

Lad ordene strømme fra Det Mystiske Hjerte. Sig det, der er sandt og dem som kan høre dig
vil føle sandheden i deres hjerter. Du er ikke ansvarlig for sandheden, den tager vare på sig selv.
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