Dit boek is een goudmijn qua inzichten en ervaringen om te zorgen voor je ziel en die van anderen. Zorg voor je ziel is een Bijbelse
opdracht (Handelingen 20:28). Dan kun je ook anderen echt helpen. Dit boek helpt om Gods Woord met die zorg te verbinden, en
daarbij open te zijn voor Zijn Geest. Zodat de zegen van de helende
aanwezigheid van Gods Geest vaker mag worden ervaren. Wat kun
je door groei en inzicht in de eigen ziel een ander tot zegen zijn! Dit
boek zal je helpen om daarin te groeien en is daarom een aanrader
voor pastores en andere leidinggevenden in Gods Koninkrijk.
ds. Jelle de Kok, predikant en landelijk toeruster van PKN-gemeenten en kerkenraden.
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Hans de Weerd i.s.m. Annie de Weerd - van Leeuwen

Natuurkundige en theoloog Hans de Weerd put uit zijn ervaring als geestelijk begeleider en cursusleider van luisterend bidden, verdiepingsweekenden en een vijfdaagse predikantencursus. Gedurende meer dan dertig
jaar heeft hij mensen begeleid naar meer innerlijke heelheid en verbondenheid met God. Vaak werkte hij daarbij samen met zijn vrouw Annie
de Weerd-van Leeuwen, die een praktijk voert als supervisor, relatie- en
gezinstherapeut. Samen met anderen vertelt hij in dit boek ook over zijn
eigen zoektocht op weg naar genezing.

Ongedacht perspectief

Dit boek is voor mensen die stil willen staan bij wie ze zijn. Die beter willen weten bij wie ze horen en ernaar verlangen zich op een nieuwe en
gezonde manier met God en anderen te verbinden. Het boek geeft inzicht
in achtergronden en oorzaken van belemmeringen die we in het leven
kunnen ervaren. Mede door de veertig persoonlijke ervaringsverhalen
van cliënten en cursisten wijst het een weg naar innerlijke genezing.
Het is ook een boek voor predikant, pastoraal werker en therapeut die meer wil weten over
wat er innerlijk en in een familie
speelt. En hoe door het stellen van
schone vragen en gebed genezing
van blokkades, trauma’s en miskenning plaats kan vinden.
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