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Vi mødte Jesus Charlotte Rørth Hent PDF Efter journalist og forfatter Charlotte Rørths bog ”Jeg mødte Jesus”
udkom i 2015 har hun modtaget op mod 1000 henvendelser fra andre mennesker, som har oplevet

uforklarlige hændelser a la hendes. Blandt andet journalisten Jesper, lægen Jette, og BMW-direktøren, nu
søster Mechtild, som hun opsøger og samtaler med i ”Vi mødte Jesus”. Fælles for de op mod 50 spirituelle
hændelser, hun omtaler i bogen og for mange af de mennesker, hun taler med, er, at oplevelserne har været

tabubelagte, og at de ikke er blevet fortalt til andre - før nu.

I bogen interviewer Charlotte Rørth også forskere, som kommer med naturvidenskabelige forklaringer på
fænomenerne, og teologer, der advarer mod personfiksering, og samfundsforskere, der ser en åbenhed om det

enkelte menneskes tro og oplevelser som et råb i tiden mod magtfuldkommenhed og fremmedgørelse.
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