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Den ny healingenergi Eric Pearl Hent PDF Kiropraktor Eric Pearl erfarede, bl.a. gennem sine patienter som
ofte gik i trance og modtog meddelelser ”udefra” under behandlingerne, at han besad healende evner i

udpræget grad. Meddelelserne gik ud på, at han skulle bruge sine evner til at heale, og til at hjælpe andre til
at forbinde sig til deres oprindelige kraft. Første halvdel af bogen handler om hans baggrund og om hvordan
han lidt efter lidt blev opmærksom på sine evner. Anden del handler om kernen i healing, dna, strenge og
bånd, ego, at give og modtage og indeholder masser af ny og spændende viden, for både den spirituelt

interesserede og den praktiserende healer. Tredje del er af mere praktisk karakter og indeholder gode råd om
forskellige fysiske og psykiske forhold. Man fatter umiddelbart sympati for den seriøse kiropraktor. Han er
meget overbevisende i sine kritiske undersøgelser og overraskende opdagelser af de ting der sker i og

omkring ham og de resultater hans evner frembringer. Eric Pearl er i dag kendt i USA gennem sin bog og
diverse tv-programmer.

 

Kiropraktor Eric Pearl erfarede, bl.a. gennem sine patienter som ofte
gik i trance og modtog meddelelser ”udefra” under behandlingerne,
at han besad healende evner i udpræget grad. Meddelelserne gik ud
på, at han skulle bruge sine evner til at heale, og til at hjælpe andre
til at forbinde sig til deres oprindelige kraft. Første halvdel af bogen
handler om hans baggrund og om hvordan han lidt efter lidt blev
opmærksom på sine evner. Anden del handler om kernen i healing,
dna, strenge og bånd, ego, at give og modtage og indeholder masser
af ny og spændende viden, for både den spirituelt interesserede og
den praktiserende healer. Tredje del er af mere praktisk karakter og
indeholder gode råd om forskellige fysiske og psykiske forhold. Man
fatter umiddelbart sympati for den seriøse kiropraktor. Han er meget

overbevisende i sine kritiske undersøgelser og overraskende



opdagelser af de ting der sker i og omkring ham og de resultater hans
evner frembringer. Eric Pearl er i dag kendt i USA gennem sin bog

og diverse tv-programmer.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den ny healingenergi&s=dkbooks

