Kära vänner!
Jag har glädjen att introducera min nya Diktbok

”Alltets Ton”.

Dikterna är illustrerade med egna Foton.
Beställning kan göras till min Email jonankerholm1@gmail.com - Pris:
Pris 100kr
80 kronor + Porto
Tel

0702 713 095

Jon Anker Holm

Efter akademisk utbildning, universitet och yrke som lärare, specialpedagog, terapeut och musiker, tog han för 20
år sedan språnget in i en ny andlig förståelse av världen, och arbetar nu som poet, healer, föredragshållare och
musikant, och har utställningar av egna foton och energiavtryck – dimensionsbilder.
Jon arbetar bl.a. med udda musikinstrument – högfrekventa klanger och toner, och ger healing genom att lyssna
till frekvensförändringar i kroppen. Han leder samtalsgrupper i freds- och energifrågor.

Förord.
Dessa Dikter har jag fått till mig i åren från och med 2002.
De har kommit i lugna, nästan meditativa, stunder, ofta på morgonen.
Först mest på norska, senare en blandning av norska och svenska, som senare mer och mer har övergått till
svenska.
(Jag flyttade till Sverige från Norge 1998.) Grundmelodin
i dikterna är ofta norsk.
Därför väljer jag att utge dessa Dikter på ett diktspråk som väl kan
benämnas som en slags skandinaviska.

Innehållet är essensen.
Innehåll
Preludium

JAG ÄR

Fysisk – minnen

Registrering - En hägring - Att svänga i livets gunga

Andlig filosofi

Det krökta rum - Avtryck - Intension

Andlig matematik

Inre Frid ger Världsfred - En ekvation - Enögda värld

Fakta-vers

En främling på Jord? - Planen – och Livet
Backe upp, och ned - - - - Mosaiken
Nuet - Healing - ”Varmevers”

Skapelsen

Hologrammet - Sandlådan - En cykel - Livets vandring Jag älskar
- Gud ser in i sitt Skaparverk

Psalm

Livet är ett flödeshorn

Avslutning

Ett recept på livselixir

Det krökta rum
Tankar, ord och gärningar flödar ut från
mitt Gudomliga instrument
Flyger över världen
genom människor och Jord
Energi som breder sig likt ringar
i vatten
Svinner ut i evighetens krökta rum
Kosmos ger retur, likt ett
svagt eko
Ställer dig till svars Jon Anker Holm
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