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Meditation for børn 1 Trine Lund Kjær Hent PDF I bog 1 lærer du, at åbne for en healingsenergi. For at
arbejde med healing må man have fat i viljeskraften, som er essentiel i al forandring. Øvelserne i bog 1 sikrer
adgang til en ren viljesportal. Det vil forårsage, at du fokuserer på det gode, på det der hjælper dig selv og
andre, men mest af alt på det, der forårsager evnen til at forstå årsag og virkning. Årsag og virkning er evnen
til at forstå, hvordan det du sender ud påvirker dit eget liv som en genrefleksion fra dig selv via omverdenen

og tilbage til dig selv igen. På den måde får du øjnene op for metoder, til at mestre dit eget livs
succeskriterier.

Bogen giver endvidere mulighed for, bevidst at forvandle, det vi kæmper med. Vi forstår ikke altid vore egne
begrænsninger, men øvelserne i anden del giver ikke kun mulighed for at lave bevidste forvandlinger, men
muliggør også ubevidste forvandlinger. Det sker automatisk når lys igen og igen gennemstrømmer kroppen.

Da meditation er en katalysator for vækst, er bog 1 måske noget for dig og dit barn.

 

I bog 1 lærer du, at åbne for en healingsenergi. For at arbejde med
healing må man have fat i viljeskraften, som er essentiel i al

forandring. Øvelserne i bog 1 sikrer adgang til en ren viljesportal.
Det vil forårsage, at du fokuserer på det gode, på det der hjælper dig
selv og andre, men mest af alt på det, der forårsager evnen til at
forstå årsag og virkning. Årsag og virkning er evnen til at forstå,

hvordan det du sender ud påvirker dit eget liv som en genrefleksion
fra dig selv via omverdenen og tilbage til dig selv igen. På den måde

får du øjnene op for metoder, til at mestre dit eget livs
succeskriterier.

Bogen giver endvidere mulighed for, bevidst at forvandle, det vi
kæmper med. Vi forstår ikke altid vore egne begrænsninger, men
øvelserne i anden del giver ikke kun mulighed for at lave bevidste
forvandlinger, men muliggør også ubevidste forvandlinger. Det sker

automatisk når lys igen og igen gennemstrømmer kroppen.
Da meditation er en katalysator for vækst, er bog 1 måske noget for

dig og dit barn.
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