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hjärtats väg

– att hela och helas med kärlekens kraft
Att hela med kärlekens kraft handlar inte om att jaga runt och sätta
plåster på världen. Det handlar om att låta universums energi flöda
fritt genom dig. När du följer ditt hjärtas väg och väljer att ägna dig
åt det som ger dig glädje och väcker din lust, är du med din blotta
existens ett mobilt och jouröppet apotek i tillvaron. Ditt syfte här på
jorden är inte detsamma som ett visst yrke, ett mål eller en uppgift du
ska utföra, det är att vara dig själv. Hel, lysande och fullkomlig. Det
är så du blir en kanal för kärlekens kraft, det är så du bidrar till oss
andra, det är så du helar världen.
Kajsa Ingemarsson & Jörgen Tranberg

att skapa en värld med kärleken som
drivkraft, att öppna så många
hjärtan som möjligt för den
potential till gränslös
enhet och helhet som
författarna på ett personligt, medryckande
och pedagogiskt sätt
visar att vi alla besitter.

Nu kommer tredje och avslutande delen i Kajsa Ingemarssons banbrytande trilogi om människans dolda potential som inleddes med
de fristående böckerna Den magiska gnistan (2013) och Modern
mystik (2014). I Hjärtats väg möter vi kärleken. Inte som en romantisk föreställning, utan som en kraft med exceptionell förmåga att
hela, transformera och belysa meningen med våra liv. En kraft som
är både revolutionärt omvälvande, gränslöst skapande och ömsint
omslutande på samma gång.

Kajsa Ingemarsson, född
1965, debuterade som författare
2002 och har sedan dess gett ut
elva böcker varav Små citroner
gula är en av 2000-talets mest
sålda romaner. Hjärtats väg är den
fristående tredje boken i hennes nya
serie där Den magiska gnistan (2013)
och Modern mystik (2014) ingår.
Hon arbetar som författare, föreläsare
och inspiratör.

Att vandra längs hjärtats väg är att ge sig ut på okända stigar ledd av
ditt inre, av den röst som gång på gång kallar dig till medvetenhet
och som utmanar dig i din längtan efter trygghet, bekvämlighet och
yttre bekräftelse. Men att följa hjärtats väg innebär mer än att bara
expandera det egna livsrummet, det handlar om att finna din fulla
potential som människa, din förmåga att manifestera kärlek i den
fysiska världen.
Den här gången skriver Kajsa Ingemarsson i samarbete med
Jörgen Tranberg, naturläkare med examen i komplementärmedicin
(Naturopathic Doctor) med speciell inriktning på kvantfysik och
neuropsykologisk kompetens. Tillsammans vill författarna inte
bara förmedla esoterisk visdom kring hjärtats roll och kärlekens
kraft, utan också ge läsaren all tillgänglig fakta och vetenskaplig
information som stödjer denna. Det yttersta syftet med boken är

OM FÖRFATTARNA

Jörgen Tranberg är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och har egen klinik
i Göteborg tillsammans med sin bror.
Hans föreläsningsserie Universal
Heart handlar om de stora
viktiga sambanden: hur hjärta
och hjärna hänger ihop,
hur tankarna skapar vår
upplevelse av verkligheten,
och hur vi alla är förbundna
med det kosmiska universum
och varandra – och vad det
innebär.
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– att hela och helas med kärlekens kraft
– vägen till ett kreativt liv
Av författaren till Den magiska gnistan
till inre klarhet
och Modern mystik – den dolda vägen
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