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BESKRIVNING

Lär dig att se livet och dig själv med helt nya ögon - med en andlig mästares ögon! I alla tider har vi
fascinerats av de människor som har förmågan att se livet från ett högre perspektiv - de så kallade andliga
mästarna. Ett tillstånd som vi tror är omöjligt att uppnå för oss "vanliga". Men det är inte sant: du kan
skapa precis det liv du önskar. Du kan gå från smärta till glädje utan att släppa dina materiella behov eller
upphöra med sådant du kanske anser vara "oandligt". Här delar författaren Ewa Forkélius med sig av sina
erfarenheter och insikter på den andliga resan. Hon visar hur vi på ett enkelt sätt kan använda vardagliga
situationer för att växa i medvetenhet och kraft. Och hon ger oss de redskap som hjälper oss att se livet
och oss själva med helt nya ögon - med en andlig mästares ögon!Innehåll: specialskriven övning samt 30
olika budskap.Speltid: cirka 60 minuter.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Leva i glädje | 142,00 kr | Bok av Ewa Forkélius

Pris: 139 kr. Häftad, 1992. Finns i lager. Köp Leva med glädje av Sanaya Roman på Bokus.com. Boken
har 3 st läsarrecensioner.

Lev ditt liv i harmoni och lycka! Min harmoni i Karlstad

Beskrivning. I alla tider har vi fascinerats av de människor som har förmågan att se livet från ett högre
perspektiv de så kallade andliga mästarna.

Roman, Sanaya "Leva med glädje" HÄFTAD SLUTSÅLD - Parthenon Förlag ...

För många människor är det viktigare att ha rätt än att ha det bra. För andra är det viktigare att ha rätt än att
söka sanningen. Dessa människor är beredd
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Leva i glädje

https://www.bo-fi.club/?p=LEVA%20I%20GL%C3%84DJE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LEVA%20I%20GL%C3%84DJE&ln=se
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