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Den Ny Tids mennesker ved Inge Olsen er inspireret af mesteren Greven af Saint Germain og er kanaliseret
fra 7. stråle-ashramen, som er en del af Det Store Hvide Broderskabs lysrige. Bøgerne viser, at vi lever under
guddommelig bevågenhed fra de indre lysverdener, og at mange lysvæsener er parate til at hjælpe os på den

åndelige udviklingsvej.
Gennem bøgerne formidles viden og forståelse om, at der er en plan for Jorden og for menneskehedens
udvikling. Dybe forvandlingsprocesser skal finde sted, og der ønskes nu et bevidst samarbejde mellem de
indre lysverdener og lysarbejdere på Jorden. På den måde kan Den Ny Tid manifesteres med mindst mulig

smerte og udviklingen intensiveres i henhold til den guddommelige plan.

Bøgerne henvender sig direkte til læseren og giver både en hjertets forståelse og mange mentale forståelser
om livet og udviklingen på Jorden. I bøgerne får læseren mange lysøvelser og meditationer, som alle kan

medvirke til at fremme den generelle udvikling og samarbejdet mellem menneskene og de indre lysverdener.

Denne bog kan anvendes som håndbog. Den giver lysarbejdere og søgende mennesker mange forståelser af
personlighedens reaktioner, sindsstemninger og handlemuligheder - belyst fra et højere bevidsthedsplan.
Bogen hjælper os til at forstå, hvad der sker, når vi åbner os for Lyset og siger ja til at blive lysarbejdere.
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