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Et med alt Larry Dossey Hent PDF Forlaget skriver: I Et med alt argumenterer forfatteren og lægen Larry
Dossey, at alle levende væsener er dybt forbundet i hvad han kalder Den Ene Bevidsthed - en kollektiv og

forenet intelligensdimension, som alle vores individuelle sind er en del af.

Larry Dossey kombinerer spiritualitet og videnskab og præsenterer her både cases, spirituel visdom og nye
videnskabelige undersøgelser, der viser, hvordan vi alle er forbundet med hinanden, og hvilke implikationer

det har for både vores individuelle liv og vores fælles liv på jorden.

Bogens mange interessante cases spænder fra nærdødsoplevelser, reinkarnation og psykiske evner til
nonverbal kommunikation og fjernhealing, som alt sammen dementerer den materialistiske videnskabs teori

om, at bevidsthed er lig med hjerne og udvider vores opfattelse af, hvordan verden fungerer.

Hvis vi kan erkende og opleve Den Ene Bevidsthed, giver det ifølge Dossey håb for en global opvågnen, som
vil kunne afhjælpe den selviskhed, grådighed og destruktion, der truer vores verden og livet på jorden.  
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