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Bogen om Mørke Trine Lund Kjær Hent PDF Denne bog er skrevet i kærlig hengivenhed til alle de
mennesker, der har et stort strålende lys i sig. Disse mennesker vil mange gange være udsat for “angreb” fra
mørket, og de forstår ikke altid, hvor deres mange besynderlige symptomer stammer fra. Fysiske såvel som

psykiske symptomer.
Det kan være symptomer som overdreven træthed, angst, stress, smerter m.m., som opstår med ét givent

formål – at begrænse mennesket i at sprede sit lys.
Du er lysarbejder, hvis du er bevidst optaget af at være til glæde og velsignelse for dine medmennesker. Er du

lysarbejder, opfordrer vi dig på det kraftigste til at gøre dig bekendt med temaet “mørke”.
Bogen om Mørke giver dig indsigt i, hvordan mørket arbejder og hjælper dig til at frigøre dit energisystem

herfra. Det beskrives, at det er lysarbejderen, der rammes, og at dette menneske ikke altid selv er vidende om,
at det rent faktisk er lysarbejder, så længe mørkets sky ligger tungt.

Hensigten med bogen er at opfordre lysarbejdere til at frigøre sig fra mørket, så menneskets potentialer kan få
ro og plads til at komme til udtryk.
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dig på det kraftigste til at gøre dig bekendt med temaet “mørke”.
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hjælper dig til at frigøre dit energisystem herfra. Det beskrives, at det
er lysarbejderen, der rammes, og at dette menneske ikke altid selv er
vidende om, at det rent faktisk er lysarbejder, så længe mørkets sky
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mørket, så menneskets potentialer kan få ro og plads til at komme til

udtryk.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bogen om Mørke&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


