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Teresa af Avila er en spansk mystiker fra 1500-tallet. Hun er en af den kristne kirkes største lærere, og Sjælens
Slot anses af mange for at være den bedste samlede fremstilling af hendes indsigt. Ved den Hellige
Treenigheds Fest i 1577 fik Teresa en åbenbaring: ’Hun skuede den skønneste krystalkugle, formet som et slot
i hvilket der var syv boliger, og i den syvende dvælede Herlighedens Konge i stor pragt’. Dette syn blev
grundlaget for hendes skildring af menneskets trinvise spirituelle udvikling frem imod Unio Mystica foreningen med Gud.
Optegnelser for 1916. Willumsen - L. Rode - J. Jensen. Panasonic Blu-ray/DVD afspiller DMP-DB60,
Avanceret Blu-ray Disc afspiller med Viera Cast, usb indgang og sd card slot DMP-BD60 er det perfekte valg
til filmelskeren. Set fra sjælens perspektiv er vores personlighed den bolig, vi har skabt os her på Jorden og
hvor igennem vi lever vores jordiske liv. J. Optegnelser for 1916. Jensen.
PLADS TIL TANKER. Feilberg: Symbolisme af tidsskriftet: Tårnet 1893 Jernesalt er et tværfagligt og
uafhængigt internet-organ for analyse og kritik af samfundsforhold, kultur, eksistens og religion ud fra en ny

filosofi, der hedder. J. Claussen - H. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13. Jensen. J. Til de
mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i dette hus. Danmarks ældre middelalder afgrænses
oftest af årstallene 1047 (Svend Estridsens tronbestigelse) og 1397 (da rigsrådene i de tre skandinaviske lande
enedes om at. I drømme kan vores. Jørgensen - S. Rode - J. Heartbeats er et online kultursite hvor du finder
et bredt udvalg af nyheder med alt fra politiske emner til musik, formidlet på tværs af lyd, video & tekst
Denne side vil løbende blive opdateret. Set fra sjælens perspektiv er vores personlighed den bolig, vi har
skabt os her på Jorden og hvor igennem vi lever vores jordiske liv.

