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Kend din Sjæl Nina Bentzon-Ehlers Hent PDF Tænd lyset! Der er intet vigtigere, vi kan gøre som mennesker
end at tænde lyset. I vores eget liv og i andre menneskers liv.

At tænde lys og udvide sin bevidsthed er tvungent pensum for alle sjæle. I denne bog får du praktiske
redskaber til selvudvikling, der virker. Og masser af inspiration fra andres personlige beretninger. Lær om
mindfulness, meditation og spirituel astrologi. Og lær om børneopdragelse med sund fornuft og holistiske

redskaber.

”Jeg elsker at høre eller at læse andre menneskers livshistorie. Især hvis den er fortalt på en sådan måde, at
den har noget at sige os alle på et højere spirituelt plan. Det har Nina Bentzon-Ehlers livskloge bog, der
udover at indeholde et væld af visdom også er velskrevet og spændende. Jeg anbefaler den hermed på det

varmeste.”

- Lars Muhl, forfatter til bl.a. "Seeren fra Andalusien" og "Maria Magdalena".
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