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Ud af mørket Anne Kari Solstad Hent PDF Anne Kari B. Solstad er 70 år. Hun er nordmand, boende i

Telemark i Norge. Dette er hendes 3. bog. De første 2 bøger er biografier som endnu ikke er udgivet. "Ud af
mørket" handler om hendes vej ud af depressionen, tidligere levede liv og vejen videre. Dette er 2 bøger i 1.
Den er KANALISERET fra Universet, skrevet med indlevelse, engagement, en skrap pen og med humor! Det
er spændende læsning. Bogen indeholder også en hel række erfaringer, som vi alle kan kende os i igen. Den
sidste bog udkommer i 2015. Den skal handle om energi fra Universet. Nøjagtig hvad ved forfatteren intet
om, men det kommer fra Universet! Vedtagne sandheder bliver her pillet fra hinanden og sat sammen igen –

på en anden måde! Dette vil garanteret vække debat!

 

Anne Kari B. Solstad er 70 år. Hun er nordmand, boende i Telemark
i Norge. Dette er hendes 3. bog. De første 2 bøger er biografier som
endnu ikke er udgivet. "Ud af mørket" handler om hendes vej ud af
depressionen, tidligere levede liv og vejen videre. Dette er 2 bøger i
1. Den er KANALISERET fra Universet, skrevet med indlevelse,
engagement, en skrap pen og med humor! Det er spændende

læsning. Bogen indeholder også en hel række erfaringer, som vi alle
kan kende os i igen. Den sidste bog udkommer i 2015. Den skal

handle om energi fra Universet. Nøjagtig hvad ved forfatteren intet
om, men det kommer fra Universet! Vedtagne sandheder bliver her
pillet fra hinanden og sat sammen igen – på en anden måde! Dette vil

garanteret vække debat!

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ud af mørket&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


