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Information om en ny bok från Solrosens Förlag 
 
 
Fram till 1 oktober 2017 får du köpa boken Kärlekens nya evangelium – Om Andens vägledning 
och egots död till specialpriset 230 kr (inkl. 6% moms) och fraktfritt (normalpris är 259 kr + frakt 
42 kr), om pengarna sätts in på Solrosens Förlags plusgirokonto 459 27 24-1 i förskott. 
 

  

KÄRLEKENS NYA EVANGELIUM – Om Andens vägledning 
och egots död – av Gunilla Boman och Rose Öfverberg  
 
Den här boken bygger på en andlig undervisning vi fått som 
förmedlats nattetid under ca fem års tid till Rose, som är 
andligt medial, från ärkeängel Uriel och indirekt Mästaren 
Jesus. Första delen av boken handlar om våra egna 
livshistorier, andra delen om Uriels undervisning under 
rubriken Ordförklaringar och nyckelbegrepp från A till Ö.  
 
Utan att överdriva har den undervisning vi fått totalt vänt  
upp och ner på våra inre liv och våra trosföreställningar.  
Den har tillika förändrat oss på djupet som människor – vi 
känner numera en inre frid som vi inte känt förut. Ingenting 
är nämligen som vi tror, snarare är det precis tvärtom ... 
 
Vi gör inte gällande någon definitiv sanning, vi berättar  
bara vad vi fått erfara och lärt oss, och hur våra handlingar 
lett oss till mer frid och glädje. 
 
Vill du ha ett smakprov ur boken, gå in på hemsidan och  
klicka på bokens titel under Personlig och andlig utveckling 
 
 

  

Om författarna: 
 
Gunilla Boman (t.h. på bilden) och Rose Öfverberg. (t.v.) 
Deras uppdrag har varit att i första delen av boken skriva ner 
viktiga händelser i sina liv som haft avgörande betydelse för 
deras personliga och andliga utveckling, men också att  
berätta om hur de har tagit emot, omsatt och använt sig av  
de minst sagt omvälvande livskunskaper och insikter som  
Uriel förmedlat genom Rose.  
 
Uriels undervisning finns i andra delen av boken under 
rubriken Ordförklaringar och nyckelbegrepp från A till Ö, där 
materialet har sammanställts och strukturerats av Gunilla 
Boman, redaktör och förläggare på Solrosens Förlag. 
 
 

  

Fakta om boken: 
 
Titel: Kärlekens nya evangelium – Om Andens vägledning och egots död  
Författare: Gunilla Boman och Rose Öfverberg, presentation se ovan. 
Inb. (kartonnage), 282 sidor 
Illustrationer: 8 sv./v. illustrationer 
Normalpris: 259 kr inkl. moms 
ISBN 978-91-88362-64-3 
   

  


