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Andedualitet Carsten Sennov Hent PDF Forlaget skriver: De flesta människor har hört talas om begreppen
Själspartner eller Tvillingsjäl.Vad de flesta människor kanske ännu inte känner till är att begreppet

Själspartner refererar till en medvetandesfär som är på väg att helt försvinna från Jorden för att släppa fram
den överordnade Andeenergin.

Detta medför stora medvetandemässiga förändringar på Jorden och dessutom att vi människor äntligen får
möjlighet att bli sammanförda med vår Andedual på det fysiska planet.

Boken Andedualitet ger dig förståelse för varför vi människor behöver möta olika partners för att utveckla oss
andligen men även redskap och råd till hur du kan fortsätta att utveckla dig och därmed optimera dina

chanser att träffa honom eller henne med exakt samma andliga ursprung som du.

Kärleken mellan två Andedualer är en upplevelse som inte kan förklaras med ord. I denna bok beskriver
författarparet Anni & Carsten Sennov kärleksfullt och mycket ingående de olika vägar och förhållanden som

leder fram till Andedualen.

 

Forlaget skriver: De flesta människor har hört talas om begreppen
Själspartner eller Tvillingsjäl.Vad de flesta människor kanske ännu

inte känner till är att begreppet Själspartner refererar till en
medvetandesfär som är på väg att helt försvinna från Jorden för att

släppa fram den överordnade Andeenergin.

Detta medför stora medvetandemässiga förändringar på Jorden och
dessutom att vi människor äntligen får möjlighet att bli sammanförda

med vår Andedual på det fysiska planet.

Boken Andedualitet ger dig förståelse för varför vi människor
behöver möta olika partners för att utveckla oss andligen men även
redskap och råd till hur du kan fortsätta att utveckla dig och därmed
optimera dina chanser att träffa honom eller henne med exakt samma

andliga ursprung som du.

Kärleken mellan två Andedualer är en upplevelse som inte kan
förklaras med ord. I denna bok beskriver författarparet Anni &
Carsten Sennov kärleksfullt och mycket ingående de olika vägar

och förhållanden som leder fram till Andedualen.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Andedualitet&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


