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Maria-vejen - 24 meditationer til advent, alle opbygget i enkel form. Tid til eftertanke, meditation og bøn er
nøglen til at leve mere indefra og på en sådan måde, at det sætter spor i det ydre.

Mariavejen består af 24 ´låger´, én til hver dag fra 1. december til juleaften. Den tager dig med på en åndelig
rejse, der er omsluttet af englens budskab: Frygt ikke - Gud er hos dig!

Du tager Maria, Jesu mor, ved hånden og vandrer med hende ad vejen til Betlehem. Hun fører dig gennem
forventning og glæde, tvivl og tro til julens midtpunkt, Jesus Kristus, Guds Søn. Mødet med Maria baner vej

for ægte juleglæde i sjæl og sind.

I dag er Jette Dahl leder af pilgrimsvandringer og retræter i ind- og udland. Hun holder foredrag, afholder
kurser om indføring i kristen spiritualitet og meditation og er privatpraktiserende sjælesørger og åndelig

vejleder.
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