Kärlekens väg
Inspirationskväll 26 april

Hur livet oväntat tog en ny vändning
Jag brukar säga att mitt riktiga liv började för 14 år sedan när
jag hoppade på en yogalärarutbildning. Det var ett av mina
viktigaste livsbeslut eftersom det blev starten för att jag
började bli levande igen. Yoga och den buddistiska filosofin
har berikat mitt liv under många år och därför var jag väldigt
oförberedd på det som skulle komma att hända i mitt liv.

GRATIS FÖRELÄSNING

Jag är en alldeles vanlig kvinna som fått vara med om några
väldigt speciella, omtumlande och oförklarliga upplevelser.
Händelser som gjort att min väg ändrat riktning rejält för några
år sedan då jag fick ett starkt möte med Jesus, och som har
ändrat hela mitt liv sedan dess. Hur märkligt det nu än kan låta
är det precis det som hände.
Den här kvällen handlar egentligen inte alls om mig utan om
det jag fått vara med om. En kväll som skapar mer frågor än
svar, en stund att förundras över hur lite vi förstår och hur
mycket som är möjligt. Om hur mötet med Gud blir ett möte
med mina egna rädslor, fördomar och det bagage jag har
kring vad eller vem Gud och Jesus är. Hur vägar öppnats när
jag varit villig att lyssna. Hur det som jag längtat mest efter
fanns rakt framför ögonen utan att jag kunde se det.
Jag hade ingen aning om att detta skulle bli att vandra
kärlekens väg, att få uppleva en kärlek så stark att allt annat
bleknar och samtidigt sätts i full färg.
Tid & plats: Tors 26 april kl 19.00 på Yogiana, anmäl dig senast
22 april till info@yogiana.se. Kvällen tar ca 1,5-2 timmar.
Pris: Se info till höger!
Ta gärna med dig en meditationskudde om du har!
Varmt välkommen
Anna
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