
Bevidsthedstræning II
Hent bøger PDF

Merethe Bonnesen
Bevidsthedstræning II Merethe Bonnesen Hent PDF Denne bog arbejder med bevidsthed og meditation på
den 'moderne måde' gennem kanaliserede transmissioner, der løfter dig ind i de bevidstheds-tilstande, der er
tilgængelige netop nu. Den energetiske transmission bliver formidlet til dig, som læser og vil skabe dyb

kontakt med flere dimensions-lag, nye niveauer af dig som menneske, som sjæl, og som vandrer i dit jordiske
liv.  I de fem transmissioner arbejdes der bl.a. med: - Fødsel og genfødsel -genetablering af oprindelig
sjælskontakt.  - Fysisk healing og opgradering af dit nervesystem.  - Glæde og lyksalighed som et

grundvilkår.  - Visdom, indre og ydre visdom. - Kærlig medfølelse, både med dig selv og med andre. Bogens
tekst er kanaliseret fra Bevidsthederne Kryon, Metatron og det Interplanetariske samfund.   Transmission og
healing starter direkte fra disse højfrekvente bevidstheder, når du læser ordene, og således skabes din egen
kontakt til dette bevidsthedsfelt, den energetiske udveksling åbnes og du får direkte kontakt og støtte til din

forvandling. Bogen er således meditation og bevidsthedsarbejde, healing og spirituel vækst i et.

 

Denne bog arbejder med bevidsthed og meditation på den 'moderne
måde' gennem kanaliserede transmissioner, der løfter dig ind i
de bevidstheds-tilstande, der er tilgængelige netop nu. Den

energetiske transmission bliver formidlet til dig, som læser og vil
skabe dyb kontakt med flere dimensions-lag, nye niveauer af dig som

menneske, som sjæl, og som vandrer i dit jordiske liv.  I de fem
transmissioner arbejdes der bl.a. med: - Fødsel og genfødsel -
genetablering af oprindelig sjælskontakt.  - Fysisk healing og
opgradering af dit nervesystem.  - Glæde og lyksalighed som et

grundvilkår.  - Visdom, indre og ydre visdom. - Kærlig medfølelse,
både med dig selv og med andre. Bogens tekst er kanaliseret fra

Bevidsthederne Kryon, Metatron og det Interplanetariske samfund.  
Transmission og healing starter direkte fra disse højfrekvente
bevidstheder, når du læser ordene, og således skabes din egen

kontakt til dette bevidsthedsfelt, den energetiske udveksling åbnes og
du får direkte kontakt og støtte til din forvandling. Bogen er således



meditation og bevidsthedsarbejde, healing og spirituel vækst i et.
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