
Dialog-grupp runt EN KURS I KÄRLEK
Hej! ���

Är du intresserad av att läsa boken En kurs i kärlek
tillsammans med flera intresserade?  

En kurs i kärlek är mer än bara en bok. Det är en heltäckande kurs i att lära känna 
sig själv, en källa till visdom som leder till förändring, en inbjudan till ett nytt sätt att 
leva och vara i världen.  

Det finns ett sätt att veta som kan ta dig bortom den plats dit allt ditt lärande har 
tagit dig. Detta vetande kan ta dig till sanningen om vem du är. Du som längtar efter 
att nå detta vetande, hjärtats vetande, kommer att få hjälp här. 

En kurs i kärlek inbjuder sinnet till att förena sig med hjärtat. 

Vi fortsätter att läsa i denna underbara bok, som får läsaren att bli stilla, förundrad 
och ger en upplevelse av att du vandrar på helt nya vägar. Du får insikter om livet 
som känns fullkomligt nya och att läsa den här boken är en verklig upplevelse. Det 
är någonting nytt som pågår här.  

Vi är redan flera som börjat läsa boken och nu håller vi öppet om några nya 
deltagare vill delta. 

Det går alldeles utmärkt att läsa boken själv hemma från början och samtidigt vara 
med i den här gruppen. 

Lars Gimstedt, som deltagit i utgivningen av boken En kurs i kärlek delar med sig av 
sina tankar på ett fantastiskt sätt. Han bjuder in genom att skicka länken till 
Zoomträffen och även inspelningen efteråt. Det är uppskattat att kunna se träffar 
som man eventuellt har missat. 

Här kommer höstterminens datum och det blir åtta fredagar (jämna veckor).  

26 augusti,  9 september, 23 september, 7 oktober 
21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december 

Tid: kl 09.00-11.00.   Plats: Zoom 



Deltagarna köper sin bok på svenska och på träffarna hjälps vi åt att läsa texten och 
tolka den. 

Nya deltagare läser själva vad de önskar innan första träffen.  

Till första träffen läser du sedan i Dialogerna, Bok 3, sid 435-445. 

Köp boken här: https://karlekens-vag.se/webshop

Läs mer: https://enkursikärlek.se  , https://kärlekens-väg.se

Anmälan: http://www.klostret.nu/kontakt-27982481

Mer information: www.klostret.nu , www.stateofgracesweden.net

Mer information och anmälan även direkt till: 
carina.b.hansson@gmail.com

Varmt välkommen! 

Carina Hansson 

State of Grace 
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