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Linda Rood schreef eerder Het Ja-gevoel, over haar
methode Vragen naar Vrijheid, om door zelfonderzoek
naar de emotionele en spirituele kern van een probleem
te gaan. Zo kun je van beperkende overtuigingen en
gewoontepatronen bevrijden. Haar nieuwste uitgave
gaat over het hervinden van onze natuurlijke staat van
zijn. Het leven is een soort intelligent voortbewegende
stroom. Wanneer we ons daaraan overgeven dalen
we af van doen naar zijn.

er geluiden opdoemen. Sluit je ogen
maar eens en ervaar dit. Gedachtes
komen en gaan. Als je zo langer
blijft zitten, zak je steeds dieper in
zijn zonder dat je iets hoeft te doen.
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