HET INTELLUIGENTE HART
Flaptekst

De Amerikaanse kunstenares Glenda Green schilderde eind vorige eeuw een portret van Jezus. Drie
maanden lang verscheen hij in een levensechte gestalte in haar atelier. Dit boek is een geordende
samenvatting van de diepgaande gesprekken, die zij met hem had. Jezus richt zich opnieuw tot de
mensheid met revolutionaire inzichten van een hoog psychologisch, wetenschappelijk en
spiritueel niveau. Hij geeft een nieuwe uitleg van belangrijke Bijbelpassages.

Jezus:
‘Het Hart is tijdloos en een onverwoestbare bron van hoger weten. Het is het punt in ieder mens, waar
de innerlijke en uiterlijke krachten identiek zijn. In je Hart komen de Wil van God en je eigen wil in
harmonie met elkaar.’
‘Er zijn zeven dimensies van intelligentie, die vanuit het centrum van je Hart naar buiten toe
resoneren. Samen vormen zij COMPASSIE, de ware kennis van de ziel.’
‘Er is geen andere tijd of plaats om je zelf te vinden. Het NU is je enige context. Het verleden is
voorbij. Alleen het ego wil zich vastklampen aan een identiteit, die buiten het NU valt.‘
‘Een opgedrongen geloofssysteem kan niemand verlossen. Dat kan alleen, als iemand er zelf voor
kiest om de waarheid onder ogen te zien.‘
‘Het wonder, dat mijn dood teweegbracht was de opheffing van alle scheidingen. In plaats van de
veroordeling kwam de Liefde.‘
‘Deze verandering is nu voor iedereen beschikbaar, die Liefde accepteert, als de natuurlijke staat van
zijn om zo door de Liefde terug te keren tot het oorspronkelijke ware ik.’
‘De grote heling, die spoedig op Aarde zal plaatsvinden, zal de mensheid boven het drama van deze
scheiding laten uitstijgen.‘

Glenda:
Ik kwam tot het verbazingwekkend inzicht, dat wij ons niet naar volmaaktheid toe hoeven te
ontwikkelen, maar dat volmaaktheid onze oorspronkelijke staat is. Dat wij terug kunnen keren tot
dezelfde geest van onschuld om zo onze Liefde te herstellen!

