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En rejse hinsides al tvivl Bruce Moen Hent PDF Forlaget skriver: Hvis du har læst den første bog i Bruce
Moens Udforskning af Efterlivet-serie, Rejser ind i det Ukendte, så ved du at ethvert nysgerrigt menneske kan
finde ud af hvad der sker når vi dør. For at få gjort tro til viden må de fleste af os dog kæmpe med gammel

lærdom og overbevisninger – fysiske eller religiøse – som kan forhindre os i at se klart hvad der ligger på den
anden side af dette fysiske liv. I En Rejse Hinsides al Tvivl fortæller Bruce om de oplevelser der gjorde at

hans tvivl endelig slap taget i ham.

Læs f.eks. hvordan han hjælper en kvinde hvis lejlighed er hjemsøgt af et poltergeist, og hvordan hun
opdager den overraskende sandhed om hvordan poltergeist-aktiviteter opstår.

Du kan også læse hvordan det er muligt for et fysisk levende menneske at hjælpe ofre for større
naturkatastrofer med overgangen til deres nye ikkefysiske liv. I det hele taget er der inspiration at hente til dig

der gerne vil kontakte og hjælpe ikkefysiske mennesker videre hvis de har behov for det.

Hvis du er en af de mange der oplever spøgelser i dit hjem, kan Bruces ´Retningslinjer for den uerfarne
spøgelsesjæger´ hjælpe både dig og dem.

 

Forlaget skriver: Hvis du har læst den første bog i Bruce Moens
Udforskning af Efterlivet-serie, Rejser ind i det Ukendte, så ved du at
ethvert nysgerrigt menneske kan finde ud af hvad der sker når vi dør.

For at få gjort tro til viden må de fleste af os dog kæmpe med
gammel lærdom og overbevisninger – fysiske eller religiøse – som
kan forhindre os i at se klart hvad der ligger på den anden side af
dette fysiske liv. I En Rejse Hinsides al Tvivl fortæller Bruce om de

oplevelser der gjorde at hans tvivl endelig slap taget i ham.

Læs f.eks. hvordan han hjælper en kvinde hvis lejlighed er hjemsøgt
af et poltergeist, og hvordan hun opdager den overraskende sandhed

om hvordan poltergeist-aktiviteter opstår.

Du kan også læse hvordan det er muligt for et fysisk levende
menneske at hjælpe ofre for større naturkatastrofer med overgangen
til deres nye ikkefysiske liv. I det hele taget er der inspiration at

hente til dig der gerne vil kontakte og hjælpe ikkefysiske mennesker
videre hvis de har behov for det.

Hvis du er en af de mange der oplever spøgelser i dit hjem, kan
Bruces ´Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger´ hjælpe både

dig og dem.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En rejse hinsides al tvivl&s=dkbooks

