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Dagbog fra indvielsens vej Asger Lorentsen Hent PDF Forlaget skriver: Nytårsaften ved overgangen til år
2000 vækkes Solveigs hjerte til en dybere forbundethed med kærlighedens kilde, end hun før har oplevet.

Pludselig befinder hun sig på en ukendt åndelig vej uden kort og uden nogen at støtte sig til, så hun beslutter
sig til at skrive en dagbog om sine erfaringer på hjertets vej.

Denne vej fører gennem utallige processer, udfordringer og kriser med hjertet som centrum. Den fører til nye
områder af åndelige oplevelser og erkendelser. Og den bringer hende fra tyngder og begrænsninger til den

åndelige frihed der er forenet med medfølelse og naturlig tjeneste.
Undervejs går det op for hende, at hele hendes inkarnation er et indvielsesliv, og at hendes dagbog handler
om at finde og forstå vejen til helliggørelsens indvielse, hvor glæde, fred og kærlighed præger følelserne, og

skabende idealisme præger tankerne.
Bogen er nr 2 i en serie om gralsvejen, men den kan læses uafhængigt af nr 1 og 3.
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