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De fire leveregler Don Miguel Ruiz Hent PDF I bogen om DE FIRE LEVEREGLER klarlægger Don Miguel
Ruiz de selvbegrænsende holdninger, som berøver os vores glæde og skaber unødvendig lidelse.

DE FIRE LEVEREGLER er baseret på gammel toltekisk visdom, og giver os mulighed for at åbne vores liv
for en ny oplevelse af frihed, sand lykke og kærlighed.

Vær ren i dit ord
Tag ikke noget personligt

Lad være med at formode noget
Gør altid dit bedste

»Don Miguel Ruiz' bog er et kort over vejen til oplysning og frihed.« - Deepak Chopra, forfatter til bl.a. De
syv spirituelle love for succes

»En inspirerende bog med mange fine lektioner.« - Wayne W. Dyer, forfatter til bl.a. Virkelig magi

»I Castanedas tradition destillerer Ruiz den centrale toltekiske visdom og udtrykker klart og rent, hvad det vil
sige for mennesker at leve som fredelige krigere i den moderne verden.« - Dan Millman, forfatter til bl.a. Den

fredelige krigers vej og Praktisk spiritualitet

 

I bogen om DE FIRE LEVEREGLER klarlægger Don Miguel Ruiz
de selvbegrænsende holdninger, som berøver os vores glæde og

skaber unødvendig lidelse.

DE FIRE LEVEREGLER er baseret på gammel toltekisk visdom, og
giver os mulighed for at åbne vores liv for en ny oplevelse af frihed,

sand lykke og kærlighed.

Vær ren i dit ord
Tag ikke noget personligt

Lad være med at formode noget
Gør altid dit bedste

»Don Miguel Ruiz' bog er et kort over vejen til oplysning og frihed.«
- Deepak Chopra, forfatter til bl.a. De syv spirituelle love for succes

»En inspirerende bog med mange fine lektioner.« - Wayne W. Dyer,
forfatter til bl.a. Virkelig magi

»I Castanedas tradition destillerer Ruiz den centrale toltekiske
visdom og udtrykker klart og rent, hvad det vil sige for mennesker at
leve som fredelige krigere i den moderne verden.« - Dan Millman,
forfatter til bl.a. Den fredelige krigers vej og Praktisk spiritualitet



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=De fire leveregler&s=dkbooks

