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BESKRIVNING

"Snön föll sakta över den gamla släktgården och lade sig som ett tjockt vitt täcke över alla byggnaderna,
över gärdsgården och över de höga tallarna. Det var tyst och stilla. Siljan låg frusen nedanför slänten och
gnistrade i det vita skenet. Det var strax före midnatt och de sju vännerna, upprymda och rörda till tårar,
satt framför brasan. Denna kväll skulle förändra deras liv för all framtid. Nu var tiden mogen för deras
mission att vakna, att hjälpa till med att väcka människan och ta emot budskap från Universum."Denna
natt i oktober 2008 var magisk för mig och öppnade den port som ledde till ett oavbrutet kanaliserande av
budskap från högre Universell intelligens. Jag fick genomgå många prövningar i detta arbete, tvivlade och
tänkte ge upp flera gånger. Men någonting fick mig att fortsätta.I början var budskapen svåra att tolka,
underligt formulerade och något stakande i sin utformning. Den första ljusgrupp som förmedlade sig
genom mig, var Siljans Herrar, som kommer att presentera sig närmare i boken. Allt eftersom jag vande
mig vid frekvenshöjningarna, blev budskapen tydligare och tydligare. Tillsammans med mina vänner
startade jag Siljans Måsar Förening och den har idag avknoppat sig till Siljans Måsar Förlag.Ytterligare
två böcker finns i denna trilogi "Ljus från Norr" och innehåller tillsammans 255 kärnbudskap med nycklar
till varje människas individuella frigörelse i tankens kraft, till utforskningen av våra Själv och till
Sanningen.Yvonne Frank MånssonYvonne Frank Månsson, författare och bokförläggare på Siljans Måsar
Förlag. Egen företagare sedan många år och utbildad till Kreativ Producent vid Malmö Högskola. Ger
även ut den andliga nätskriften BudskapsPortalen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pohjoista valoa / Ljus från norr - Pekka Haaviston uudenvuodenpuhe ...

På Industripress.se hittar du det absolut senaste från industrisektorn. Här kan du bland annat läsa om nya
investeringar och projekt inom olja, raffinaderier ...

Ljus från norr, del 3 av Yvonne Frank Månsson

Biokol har blivit hett i norra Sverige. I slutet av förra året fick flera aktörer i norra Sverige pengar från
Klimatklivet för utveckling av biokol. Pengar gick ...
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