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Tankens Kraft Jane Tofteby Hent PDF Forlaget skriver: Det hele starter den dag, Jane Tofteby uden
overvejelse skriver et digt om snevejr. Hun føler, at ordene ikke er hendes egne, at ordene bare dukker op,
mens hun skriver. Vers på vers, side op og side ned, alt mens hun oplever, hun får ordene fortalt. Som at

skrive efter diktat. Blot uden lyd.

Egentlig er Jane ikke denne bogs forfatter. Ved tankens kraft har hun nedskrevet bogen, nøjagtigt som dikteret
og efterfølgende godkendt af De Højere Magter. Som åndeligt medie har Jane nedskrevet personlige
vidneberetninger om livet på den anden side. Fra sin onkel, der begik selvmord, og fra sin ven, der

kontaktede hende blot to uger efter sin død.

Du får også at vide, hvordan du kommer i kontakt med din skytsånd, og hvordan du nemt og enkelt opdager
dine egne skyggesider. Du rammes af forbløffelse, når du opdager, hvordan teksterne taler personligt til dig,

når du ønsker hjælp til selvhjælp, eller du blot ønsker større personlig indsigt.

Foruden Janes egen beretning om sine oplevelser i tidligere liv og om at være med sin sjæl på arbejde, får du
gennem Åndelig Brevkasse indsigt i livets andre aspekter, såsom du og dine sjælevenners indbyrdes

betydning for hinanden, fortidens og fremtidens indvirkning på din nutid, og om hvordan du slipper af med
din eventuelle spiseforstyrrelse.

Artiklerne om Akasha-arkivet, Den Centrale Sol og Karmarådet - for blot at nævne nogle af Universets
æteriske myndigheder - har sammenhæng med spørgsmålet om en eksistentiel Gud i indlægget om fem nye

bud, som erstatning for de ti bud.

Kapitlerne i Tankens Kraft kan læses både forfra og bagfra, alt efter din interesse for de forskellige temaer,
som bogen indeholder. Digtene bagest i bogen, både de smukke og de kontroversielle, anbefales desuden som

brillant studiemateriale for gymnasier og de højere skoleklasser.
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Forlaget skriver: Det hele starter den dag, Jane Tofteby uden
overvejelse skriver et digt om snevejr. Hun føler, at ordene ikke er
hendes egne, at ordene bare dukker op, mens hun skriver. Vers på
vers, side op og side ned, alt mens hun oplever, hun får ordene

fortalt. Som at skrive efter diktat. Blot uden lyd.

Egentlig er Jane ikke denne bogs forfatter. Ved tankens kraft har hun
nedskrevet bogen, nøjagtigt som dikteret og efterfølgende godkendt
af De Højere Magter. Som åndeligt medie har Jane nedskrevet
personlige vidneberetninger om livet på den anden side. Fra sin

onkel, der begik selvmord, og fra sin ven, der kontaktede hende blot
to uger efter sin død.

Du får også at vide, hvordan du kommer i kontakt med din skytsånd,
og hvordan du nemt og enkelt opdager dine egne skyggesider. Du
rammes af forbløffelse, når du opdager, hvordan teksterne taler
personligt til dig, når du ønsker hjælp til selvhjælp, eller du blot

ønsker større personlig indsigt.



Foruden Janes egen beretning om sine oplevelser i tidligere liv og
om at være med sin sjæl på arbejde, får du gennem Åndelig
Brevkasse indsigt i livets andre aspekter, såsom du og dine
sjælevenners indbyrdes betydning for hinanden, fortidens og

fremtidens indvirkning på din nutid, og om hvordan du slipper af
med din eventuelle spiseforstyrrelse.

Artiklerne om Akasha-arkivet, Den Centrale Sol og Karmarådet - for
blot at nævne nogle af Universets æteriske myndigheder - har

sammenhæng med spørgsmålet om en eksistentiel Gud i indlægget
om fem nye bud, som erstatning for de ti bud.

Kapitlerne i Tankens Kraft kan læses både forfra og bagfra, alt efter
din interesse for de forskellige temaer, som bogen indeholder.
Digtene bagest i bogen, både de smukke og de kontroversielle,

anbefales desuden som brillant studiemateriale for gymnasier og de
højere skoleklasser.

Forlaget SAXO

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Tankens Kraft&s=dkbooks

