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LIVETS VÄV – enligt Maria Magdalena och Jeshua ben Josephus 
 
Det finns många myter om Maria Magdalena och Jeshua ben 
Josephus (Jesus) och vad som hände på biblisk tid. Hur ska  
man få veta vad som är sant och vad som är falskt – bibelns 
berättelse kan man inte lita på – och har det någon betydelse 
för oss som lever idag?  
 
Den här boken handlar om Maria Magdalena och Jeshuas 
underbara kärlekssaga för över 2 000 år sedan. Men den  
handlar också om deras gemensamma liv, familj och  
livsfilosofi, gnosticismen, som de undervisade folket om på 
sina vandringar i Galileen. De ägnade sig också åt healing 
och örtmedicin och hjälpte många sjuka och lidande människor. 
 
Båda två var för jämställdhet mellan könen, vilket inte var lätt 
under den här tiden med så många patriarkala män. Maria 
Magdalena stred för kvinnans upprättelse och bildade en 
kvinnogrupp där man diskuterade olika strategier.  
 
Både Jeshua och Maria Magdalena var långt före sin tid och de 
blev till slut till ett hot för den romerska ockupationsmakten. 
Jeshua dömdes till döden genom korsfästning, men dog han 
verkligen? Och vad hände sen? 
 
Det får du veta i boken, som också berättar om bibelns tillkomst 
och kyrkofädernas svek och lögner. Du får också veta vad Livets 
väv är och hur vi på ett enkelt sätt kan hjälpa till att hela vår 
älskade Moder Jord. 
 
Vill du ha ett smakprov ur boken, gå in på hemsidan och klicka på 
bokens titel under Personlig och andlig utveckling eller Känslor 
och relationer 
 

 

Om författaren: 
 
Jill Angelis, född 1944 i Norrköping, har under 12 år tagit emot texten till den 
här boken via automatskrift, och den som dikterade den presenterade sig som 
Maria Magdalena, världens kanske mest förtalade kvinna. Hon ville få sin 
levnadshistoria nedskriven och berätta för världen vem hon egentligen var när 
hon levde på jorden. Jeshua bidrar också med många visdomsord. 
 
 

 

Fakta om boken: 
 
Titel: Livets väv – enligt Maria Magdalena och Jeshua ben Josephus 
Ett 10-tal geometriska teckningar i svart/vitt. 
Inbunden 192 sidor.  
Ca-pris: 239 kr inkl. moms (6%) 
ISBN 978-91-88362-58-2 
 

 


