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Laura Simms är sagoberättare och i Det öppna hjärtat ger hon oss en
rik väv av berättelser som avslöjar hemligheterna bakom kärlekens
olika uttryck. Berättelserna, som är passionerade, fängslande och ofta

fyllda med underfundig humor, målar kärlekens fysiska,
känslomässiga och andliga dimensioner med färger från keltiskt,

inuitiskt, persiskt, hinduiskt, judiskt och afrikanskt håll.
Laura Simms har hittat de pärlor av visdom och insikter som finns
gömda i varje berättelse. Hon leder oss varsamt till de många uttryck

kärleken har på ett förtrollande och inspirerande sätt och som
förklarar denna hjärtats mystik.

I sitt förord till denna förunderliga samling av berättelser från hela
världen understryker Terry Tempest att sagoberättandet för Laura
Simms är "en form av ömsesidig växelverkan" med lyssnaren, och
att hennes röst fysiskt förmedlar livets inbördes sammanhang. Men i

boken visar Laura Simms att hennes berättelser kan ha samma
verkan utan hennes berättarröst. Simms skriver i samma



sparsmakade, poetiska stil som man kan förvänta sig av en begåvad
sagoberättare. Simms gör plats för att dessa mångfacetterade

berättelsers inneboende magi kan börja verka i oss.
- Jag berättar bara historier jag hört från mun till mun, berättelser
som gäckar logiken, griper tag i andlighetens natur, visar hur man

uppnår visdom och sådana som öppnar vårt hjärta till större
medkänsla, säger hon.

Ingen av dessa berättelser handlar om kärlekens på det sätt vi
vanligen känner den. - Istället är det snarare så att kärleken öppnar
sig inom läsaren så snart berättelsen får liv i det osynliga hjärtat

inombords. Kärleken är vad som väntar på oss när vår längtan efter
förening närs.

Under läsningen växer steg för steg insikten om att den förening vi
längtar mest efter finns i vårt innersta väsen.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det öppna hjärtat : berättelser om kärlekens irrvägar&s=sebooks

