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Glädje & Skratt är ett nyskapande album fylld med inspirerande
självstärkande budskap, skrattförhöjare, positiva meditationer,

upplyftande kärleksfull musik och sång. Du känner en inre glädje
och livsenergi öka bara genom att lyssna och ju mer glädje och skratt
vi upplever i vardagen desto bättre mår vi. Glädje & Skratt sprider en
härlig lyckokänsla och öppnar dig för större framgång. Du är värd

det allra bästa.

När du använder cd'n regelbundet ökar kontakten med din inre
positiva kraft och gränslösa potential. Du får en djupare medvetenhet

i hur allt hänger ihop kroppen, känslor, sinnen, tankar och
handlingar- alla påverkar de varandra i en underbar synkronisitet.

Lär dig skapa goda glädjevanor, får en större tillit livet, dig själv, din
egen förmåga. Glädje & Skratt är en verklig lycko- och

framgångsformula!

Lyssna och kombinera spåren efter det som passar dig och din dag?
olika förslag medföljer och du kan lyssna på hela cd'n i ett enda svep

och låta glädjens energi vakna i dig.

Spåren 9-11; Inre leende och Närvarons Mästare, Lyssna till ditt
hjärta - är alla guidade meditationer där du får uppleva inre glädje,

villkorslös kärlek och tacksamhet.

Vill du höja din energinivå på bara några ögonblick med märkbara
resultat - delta då gärna aktivt i den första delen spår 1-7 genom att



skratta med, säger affirmationerna, sjunga, dansa eller röra dig fritt.
Med öppet sinne, lekfullhet och glädje når du högre höjder och har

roligt under tiden.

Är du redo för nya äventyr? för nu börjar det!

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Glädje & skratt : för livskvalitet och framgång&s=sebooks

