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"Sund krop og sund Sjæl - intet uden Ånd" Med underteksten "intet uden Ånd" giver denne bog inspiration til
at gå bag om det rationelle intellekt og finde den oprindelige Sjæl og på den måde finde svarene på, hvordan
naturlig sundhed hænger sammen med harmonien mellem den fysiske, mentale og åndelige tilstand. Den
tidløse sjælsdel i mennesket eksisterer indenfor den universelle Sjæl. Det er den Ånd som bruger den fysiske
krop til at opleve og manifestere sig i livets skole for at forøge sin visdom og forståelse. Mennesket er således
ikke begrænset til et fysisk væsen, men eksisterer også på åndelige tilværelsesplaner. Verdensbilledet er
afgørende for hvilke oplevelser og hvilke tolkninger af oplevelser vi mennesker har mulighed for. Tiden er for
mange mennesker moden til at sætte fokus på sundhed og tilegne sig værdifulde leveregler ved at bruge
intuition, fornuft og følelse og der igennem sørge for, at få frisk luft, dyrke naturlig motion og spise på en
intelligent måde, så det bliver et godt værn imod sygdom og bliver til gavn og glæde for sundheden i
hverdagen. Vi har alle mulighed for at forebygge sygdom og styrke vores naturlige modstandskraft, når vi
overholder de gyldne leveregler i overensstemmelse med naturens love. For den syge er der mulighed for, at
forbedre forventningerne og supplere den ordinerede behandling eller i det mindste få det bedre, så vi har
bedst mulig velvære i krop og Sjæl til at udvikle sjælepersonligheden.
Blev i 1972 udlært som automekaniker og har i mange år beskæftiget mig med. Vi præsenterer det største
udvalg af alternative kvalitetsbøger, skrevet af de bedste danske og internationale forfattere. Det er nærmest

blevet en trend i vores kultur, og derfor er der mange der starter, men af. Yogarejse og pilatesferie på solrige
Kreta. Vi præsenterer det største udvalg af alternative kvalitetsbøger, skrevet af de bedste danske og
internationale forfattere. Frugtordning. Frugtordning. Professionel behandling af fysiske og psykiske
problemer. Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi
kværke em Mens æ måne lyste Å æ gartners hest. dk - frugtordning, firmafrugtordning og firmafrugt.
Danmarks eneste spirituelle bogklub.
Rygestopambulatoriet i Sund Info tilbyder rådgivning til rygeafvænning, vejledning om nikotinerstatning og
måling af kulilte. april Der blev samlet affald ind af 14 personer, og der var bl.
Frugtordning Frugtkasser • Frugtordning. Frugtordning Frugtkasser • Frugtordning. For 4.

