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John of God Ernesto Bonilla Hent PDF Forlaget skriver: Let forståelig og informativ bog om John of God,
som man kalder ham, et ´ganske almindeligt menneske´, der er opvokset i Brasilien i yderst trange kår, men

fra ganske ung med særlige evner som medium.

John of God bliver ofte betegnet som nutidens største medium. Kendte personer som Shirley Maclaine og
Oprah Winfrey såvel som fattige bønder er blevet berørt og helbredt af denne ydmyge mand, der selv siger:

«Jeg har aldrig helbredt nogen, det er Gud alene som helbreder.«

I over 50 år er der gennem John of God dagligt blevet foretaget operationer såvel fysisk synlige som spirituelt
usynlige og udført helbredelser og sket mirakler på utallige mennesker.

I bogen er der både logiske og videnskabelige forklaringer på, hvordan disse gådefulde fænomener kan finde
sted. Vidner, blandt andre John of God, der opererede på sig selv for en blodprop, beretter om deres
helbredelsesproces. Nogle patienter har været totalt opgivet af den traditionelle medicin og er blevet

fuldstændigt raske.

Det er en bog, som tilbyder forståelse og håb – ikke kun for de håbløse tilfælde, men også for alle, der blot
ønsker at opleve større mening i til- og fraværelsens mystiske rum.

»Kærlighed er hemmeligheden, den er nøglen, som vi alle har brug for her på jorden«
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