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Virkelighedens mysterium Flemming Bruhn Hent PDF Denne bog er en roman; måske med et lidt

usædvanligt set-up. På den ene side skulle den gerne indeholde et spændende plot, som fastholder dig som
læser, og på den anden side have et indhold der forsøger at fremhæve den "teori" og de hypoteser, som frem-
går af min "teoribog" med titlen: "Den universelle virkelighed - Når Sjælen giver sig tilkende" Det er et sæt
teorier hvori der indgår meget spændende omtale af begreber såsom: Tænkeevnen – Meditation – Vort

Univers’s indhold (herunder bevidsthed og intelligens). Men ikke mindst hvordan mennesket er i stand til at
opnå mulighed for at kommunikere med Vort Univers for at opnå ophøjet indsigt og viden. Det spændende
værktøj er den udvidede tænkeevne ledsaget af den 6. Sans og begrebet Tantra. Forfatteren har i sin levetid
bevæget sig meget rundt drevet af stor nysgerrighed overfor livets aspekter. Han er meget bredt uddannet, for
det første som Handelsgymnasielærer og Revisor med eget firma. Dernæst er Flemming Bruhn uddannet
Psykoterapeut, exam. Sexolog, Mentaltræner med psykologi, selvværd og hypnose som specialer og dette
udøver han på min terapeutiske klinik, Energicentret Slusen. Endvidere tilbyder Flemming Bruhn også

massage og kurser i Meditation og Tantra.
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