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intelligente hjerte er en bog, der er skrevet med hjertet for hjertet – og hvor man kan mærke hjertets dybe
visdom. Den er en invitation til at finde løsninger på livets store spørgsmål. Den anviser veje til indre frihed

og livsglæde med udgangspunkt i hjertets altfavnende åbenhed.

»Hjertet kan vise os en naturlig og lysende intelligens, som selv det mest udviklede intellekt aldrig kan opnå.
Det er derfor ikke et luksus-behov at afsætte tid til at stimulere og åbne sig for denne intelligens. Det er mere
end nogensinde et påtrængende behov, hvis vi skal skabe intelligente og ikke-bekrigende menneskelige

fællesskaber for os selv og hinanden og for de kommende generationer. Kun i hjertets kreative intelligens er
der et sandt håb om, at vi kan gøre Jorden til et smukkere sted at være.« - Citat fra bogens indledning

Margit Madhurima Rigtrup, har gennem mere end 20 år været underviser og spirituel vejleder for et stort
antal mennesker både i privat og professionel regi i ind- og udland.
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