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Jed uspješno demistificira mistično te
ostavlja čitatelja bez daha, ne samo time
što nadodaje kolektivnoj duhovnoj
mudrosti već i time što izbacuje
duhovnost iz Duhovnog Prosvjetljenja.
Nikada dosad ta zbunjujuća i zagonetna
tema nije bila obrađena na ovako
zanimljiv i pristupačan način.

Kao djelo koje majstorski rasvjetljuje temu
prosvjetljenja, Duhovno Prosvjetljenje:
Najluđa stvar! postaje obvezno štivo za
svakoga tko se nalazi na duhovnom
putu. Knjiga dijelom raskrinkava
duhovnost dok dijelom služi kao priručnik,
i po prvi puta objašnjava zašto se čini da
je neuspjeh nepisano pravilo potrage za
prosvjetljenjem – i kako to pravilo
prekršiti.

Jed kaže: Prosvjetljenje zapravo nije ni daleko ni nedostižno. Bliže ti je od vlastite kože i
neposrednije od idućeg daha. Ako se pitamo kako je moguće da tako malo njih pronađe
ono što se ne može izgubiti, sjetimo se djeteta koje je na svjetlu tražilo novčić koji mu je bio
ispao u mraku, jer je „tu bolje svjetlo“.

Čovječanstvo već eonima traga za tim novčićem na svjetlu iako se novčić ne nalazi ni na svjetlu ni
u mraku, već izvan svih suprotnosti. To je poruka ove knjige: Duhovno Prosvjetljenje,
ogoljeno do srži.

Jed McKenna, pisac, učitelj i duhovni
majstor, prilazi duhovnim temama na
posve originalan način. U duhu pravoga
američkog pionira Jed uspijeva ondje gdje
su toliki prije njega podbacili, objasnivši
Duhovno Prosvjetljenje, najveće od svih
postignuća – najjednostavnijim mogućim
riječima. 
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#opasnaknjiga
#samozahrabre

U ovoj knjizi leži istina o svijetu.  
Malak El Halabi 

 
Moderno remek-djelo i možda jedina duhovna

knjiga koja će vam ikad trebati.  
D. Shamanik 

 
Darovao sam puno primjeraka Najluđe stvari!
prijateljima. Ta mi je knjiga promijenila život. 

N. Prescott 
 

Nemam više pitanja, gotov sam. Molim vas,
zahvalite gospodinu McKenni u moje ime.

A.M., Ontario



Nemoguće je išta reći o ovom autoru jer nitko doista ne zna tko je on. Iako je prisutan na
duhovnoj sceni već skoro dva desetljeća, Jed McKenna uspio je očuvati tajnost svojeg
identiteta. Postoje brojne kontroverze i pretpostavke o ovoj živoj legendi, no ako krenete
istraživati tko se krije iza pseudonima Jed McKenna, promašit ćete bit njegove poruke.
Prebaciti naglasak s poruke na glasnika bilo bi kontraproduktivno, a u vezi s tim autor
izjavljuje: Ako vam je um okrenut prema van, znači da ste okrenuli leđa ozbiljnom poslu buđenja.
Ono što je svakako očito jest autorova beskompromisna ljubav prema ultimativnoj istini te
stav da je svatko od nas može spoznati. Njegova  poruka i podrška svakome iskrenom
tragatelju glasi: Možeš ti to!
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