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Karma og reinkarnation Elizabeth Clare Prophet Hent PDF Forlaget skriver: Karma- hvad betyder den
virkelig, og hvordan skal vi forholde os til den? Denne bog, som er fuld af indsigt, vil hjælpe dig med at tage
fat på dine karmiske forbindelser fra tidligere liv, der er årsag til omstændighederne i det liv, du nu står midt i.

Du vil kunne finde ud af, hvordan dine handlinger i et tidligere liv - gode som dårlige - har "valgt" den
familie, du er født ind i, hvem du er tiltrukket af og hvorfor nogle mennesker gør dig nervøs. Du vil få indsigt
i, hvad vi laver mellem jordelivene, og hvad de store adepter fra øst og Vest, inklusive Jesus, har at sige om

karma og reinkarnation.

Du vil også kunne finde ud af, hvordan du kan vende dine karmiske møder til storslåede muligheder for at
skabe den fremtid og det liv, DU ønsker. Elizabeth Clare Propheth har siden 1972, med udgivelsen af sin
første bog i serien Clinib the Highest Mountain, markeret sig som pioner inden for spirituel litteratur. Blandt
hendes bestsellere kan nævnes St. Gernzains Profetier for det Nye Årtusind og de engelske titler: The Lost
Years of Jesus, The Los! Teachings of Jesus, The Science of the Spoken Word, Fallen Angels and the Origin
of Evil. Igennem mere end 40 år har hun afholdt seminarer og workshops over hele verden. Hun er pioner
inden for udviklingen af praktiske, spirituelle teknikker - bl.a. i brugen af den violette flamme - til at opnå

personlig vækst og verdens-transformation.

 

Forlaget skriver: Karma- hvad betyder den virkelig, og hvordan skal
vi forholde os til den? Denne bog, som er fuld af indsigt, vil hjælpe
dig med at tage fat på dine karmiske forbindelser fra tidligere liv, der

er årsag til omstændighederne i det liv, du nu står midt i.

Du vil kunne finde ud af, hvordan dine handlinger i et tidligere liv -
gode som dårlige - har "valgt" den familie, du er født ind i, hvem du
er tiltrukket af og hvorfor nogle mennesker gør dig nervøs. Du vil få
indsigt i, hvad vi laver mellem jordelivene, og hvad de store adepter

fra øst og Vest, inklusive Jesus, har at sige om karma og
reinkarnation.

Du vil også kunne finde ud af, hvordan du kan vende dine karmiske
møder til storslåede muligheder for at skabe den fremtid og det liv,

DU ønsker. Elizabeth Clare Propheth har siden 1972, med
udgivelsen af sin første bog i serien Clinib the Highest Mountain,
markeret sig som pioner inden for spirituel litteratur. Blandt hendes
bestsellere kan nævnes St. Gernzains Profetier for det Nye Årtusind
og de engelske titler: The Lost Years of Jesus, The Los! Teachings of

Jesus, The Science of the Spoken Word, Fallen Angels and the
Origin of Evil. Igennem mere end 40 år har hun afholdt seminarer og
workshops over hele verden. Hun er pioner inden for udviklingen af
praktiske, spirituelle teknikker - bl.a. i brugen af den violette flamme

- til at opnå personlig vækst og verdens-transformation.
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