
Meditation for børn 4
Hent bøger PDF

Trine Lund Kjær

Meditation for børn 4 Trine Lund Kjær Hent PDF Jordforbindelse er alfa og omega i energiarbejdet.
Mennesket kan håndtere at gennemgå de første tre bøger, uden at have kastet dette jordforbindelsens anker,

men ønsker du efter grundlæggelsen af bog tre, at drive denne udvikling endnu længere, må din
jordforbindelse først lægge det fundament der skal til for at bære så stort et indre, udviklingsmæssigt

bygningsværk. Dette fundament lægges i bog 4.
Jordforbindelsen giver dig den ballast der skal til, for at holde balancen i et spirituelt og almindeligt ydre og
indre personligt arbejde. Jo mere stabilt underlaget er, jo højere kan du bygge korthuset og jo kraftigere

rodnettet er, jo større kan træet vokse sig. Her må du igen hele tiden være opmærksom på, at jordforbindelsen
fremadrettet må følge din vækst. Det skal give adgang til tilstrækkelig næring, passende til træets størrelse.
Denne bog er derfor essentiel efter de første tre bøger. Jordforbindelsen tilvejebringer den jordiske kærlighed,

der er nødvendig for enhver og den må bestemt ikke underkendes i selvudviklingsarbejdet.
Føler du dig til tider en smule ”disconnected” fra din egen indre balancering eller kan du have svært ved at
finde ro? Måske har dit barn svært ved at falde til ro? Bog 4 er uden tvivl noget for enhver – uanset hvad.
OBS: Meditationsarbejdet i bog 4 skal være på plads, inden vi anbefaler at forsætte med bog 5, 6 og 7.
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