
Tags: Din inre vän e-bok apple; Din inre vän MOBI download; Din inre vän ladda ner pdf e-bok; Din inre vän bok pdf svenska; Din inre vän epub
books download; Din inre vän las online bok

Din inre vän PDF E-BOK

Nishant Matthews

Författare: Nishant Matthews 
ISBN-10: 9789186939335

Språk: Svenska
Filstorlek: 1014 KB



1

BESKRIVNING

Och det är det som Din inre vän inbjuder till. Det är erbjudandet att förhålla dig på ett nytt sätt till dig själv
och upptäcka den djupare natur som då svarar an inifrån - att ta ansvar för det som framträder där inifrån,
göra oss mottagliga för upptäckten av en ny värld: en värld som varma, sunda ögon kan se och ett varmt,
sunt hjärta kan vidröra.Vi har under åren varit på många av de kurser som Nishant erbjudit i Sverige.
Nishant har med ödmjukhet guidat oss och skapat en atmosfär där det blivit möjligt att acceptera olika
sidor av oss själva som vi haft svårt att tycka om.Vi gläds nu över att hans bok - Din inre vän - kommer ut
på svenska så fler kan få del av hans mjuka och varma framtoning och hans kärleksfulla humor, som stöd
för den personliga utvecklingsresan.Ingrid o Percy ÖsterströmDin inre vän överbryggar klyftan mellan vår
personlighet och vår sanna natur genom att förena och respektera båda dessa aspekter av oss människor. I
boken visar Nishant hur vi kan röra oss mellan dem utan att behöva ge upp någon av stränderna. Oavsett
var du befinner dig på din resa mot uppvaknandet bidrar boken med en visdom och medkänsla som skänker
glädje och gör resan lättare. Man vill dela med sig av den till sina vänner!Rhea Powers, författare till A
Call to the Lightworkers
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Träna din inre kondition - Mindre stress, mer glädje!

Om du hellre vill läsa eller lyssna på en omarbetad version av artikelserien laddar du ner e-boken Bli vän
med din inre kritiker.

Läk dig själv: Bli vän med dina fem inre sår - Bourbeau Lise

Din vän Forsete är den första boken i Christina Eriksons nya serie spänningsböcker där människans inre
hemligheter drivs upp till ytan.

Din inre vän: Amazon.es: Nishant Matthews, Cicci Lyckow Bäckman: Libros ...
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DIN INRE VÄN
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