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BRINGE HELBREDELSE, HVOR DIN SJÆL ER SLÅET ITU. OPLEV GLÆDEN OVER AT LEVE I HANS
KÆRLIGHED. Vi kan finde helhed hos Jesus, finde fuldkommenhed ved ham, ved det forfatteren kalder

inkarnationens realitet - Helligåndens nedstigen i vores inderste væsen. Ved at lære at praktisere Jesu nærvær
begynder vi at leve fuldt ud og se hans kraft forvandle vore liv. "Almen psykologi siger, at vi skal acceptere
os selv, som vi er. Leanne Payne: Hvilket "selv"? Selvet skabt og næret ved en løgn? Eller selvet undfanget af

sandheden? Jeg slugte mængder af levende vand ved at læse denne bog". - John White (1924-2002),
professor i psykiatry og forfatter ("Kampen", "Tårnet", "Jernscepteret", "Sværdet" og "Erobreren".) "Igennem
hele kirkehistorien har bevidstgørelsen af Kristus i "nutid" altid forløst uanede mængder af åndelig energi.
Leanne Payne er en af de få, hvis tjeneste er baseret på påstanden om, at nutidens kristne kun vil blive

fornyede ved at tage radikalt del i realiteten af Kristi inkarnation. Guds Helbredende Nærvær forklarer på en
skøn måde mysteriet: Kristus med os, i os." - Karen Burton Maine
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