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Lære at dø S\u00f8ren Stenderup Hent PDF Vi står i en ny tid. Den bevidste mand skal til at vågne. Det

feminine og det maskuline står overfor en polarisering. Vi kom igennem materialismen med et tab. Nu er det
tid til at elske igen! Med åbne hjerter. Og som Mand, være klar til at rumme Kvinden 100%. Stå i os selv og
lade hende være alle de kvinder, som hun er. Lære at dø handler om min hjertevej. Hvad sker der, hvis jeg

træder 100% ind på min Originalvej og lader mig føre af livet? Med det formål at finde mit livsformål og den
eneste ene. Hvad sker der, når jeg slipper den gamle tankegang med at presse på, men i stedet tror på, at livet
ligger foran mig? Lære at dø beskriver mine oplevelser med jagten på den eneste ene - uden at jage. Men

istedet en bevidsthed om at lade kærligheden strømme imod mig.

 

Vi står i en ny tid. Den bevidste mand skal til at vågne. Det feminine
og det maskuline står overfor en polarisering. Vi kom igennem

materialismen med et tab. Nu er det tid til at elske igen! Med åbne
hjerter. Og som Mand, være klar til at rumme Kvinden 100%. Stå i
os selv og lade hende være alle de kvinder, som hun er. Lære at dø
handler om min hjertevej. Hvad sker der, hvis jeg træder 100% ind
på min Originalvej og lader mig føre af livet? Med det formål at

finde mit livsformål og den eneste ene. Hvad sker der, når jeg slipper
den gamle tankegang med at presse på, men i stedet tror på, at livet
ligger foran mig? Lære at dø beskriver mine oplevelser med jagten
på den eneste ene - uden at jage. Men istedet en bevidsthed om at

lade kærligheden strømme imod mig.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lære at dø&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


