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Tænd lyset! Der er intet vigtigere, vi kan gøre som mennesker end at tænde lyset. I vores eget liv og i andre
menneskers liv. At tænde lys og udvide sin bevidsthed er tvungent pensum for alle sjæle. I denne bog får du
praktiske redskaber til selvudvikling, der virker. Og masser af inspiration fra andres personlige beretninger.
Lær om mindfulness, meditation og spirituel astrologi. Og lær om børneopdragelse med sund fornuft og
holistiske redskaber. Jeg elsker at høre eller at læse andre menneskers livshistorie. Især hvis den er fortalt på
en sådan måde, at den har noget at sige os alle på et højere spirituelt plan. Det har Nina Bentzon-Ehlers
livskloge bog, der udover at indeholde et væld af visdom også er velskrevet og spændende. Jeg anbefaler den
hermed på det varmeste. - Lars Muhl, forfatter til bl.a.
"Seeren fra Andalusien" og "Maria Magdalena".
Her arbejdes bl. Tilbudet er uvisiteret, dvs. Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag en meditation og øvelse.
Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag en meditation og øvelse. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er
på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, … Planlæg din ferie
økonomi, undgå overforbrug og tomme lommer.
Så tag op i bjerene ved Malaga, på en perle af et retreat center, og få en omfattende detox, der giver din krop
en chance for at rebalancere. Salmernes Bog. Stort udvalg af bøger, e-bøger, CDere, DVDere om det

alternative. Det, at psykopater ikke har samvittighed, og at de føler sig berettiget til at opføre sig, som de …
Spirituel boghandler, med alt indenfor krop - sind og ånd. Kend dit økologi mærke og se denne oversigt over
økologi mærkning i de forskellige lande. Du havde bare ikke evnen til at være mor. Stort udvalg af bøger,
e-bøger, CDere, DVDere om det alternative. Her arbejdes bl. Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom,
her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation.
Der er lige så mange årsager til at tage på ferie, som … Velkommen til Alfa-Omega Instituttet - en skole i
livskunst.
Salmernes Bog. Kig ind i vor fysiske butik i Valby København - Bøger om Alternativ Behandling, Astrologi,
Horoskoper, Efter livet, Engle, Familie. 000 af bøgerne er danske.

