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Mirakler sker Brian L. Weiss Hent PDF Som traditionel psykoterapeut var Brian Weiss skeptisk, da en af hans
patienter begyndte at genkalde sig traumatiske episoder fra tidligere liv. Men disse erindringer betød, at hun

kom sig over tilbagevendende mareridt og angstanfald. Hans skepsis blev yderligere reduceret, da hun
begyndte at kanalisere budskaber fra ”livet mellem livene” og åbenbare sandheder om hans døde søn, som

hun umuligt kunne have kendt til.

Nu er Brian Weiss en ledende skikkelse inden for arbejdet med tidligere liv, og han har hjulpet tusinder af
mennesker til at opleve tidligere liv og de helbredende følgevirkninger.

I MIRAKLER SKER viser personlige beretninger ledsaget af Brian Weiss kommentarer, hvordan vi
dybtgående og permanent kan helbrede sindet og kroppen ved at få kontakt med tidligere liv. Vi får mulighed
for at føle os inspirerede, fornyede og trygge i bevidstheden om, at vi er evige væsner, som frit kan hele vores

nuværende skavanker ved bedre at forstå vores fortid.

Brian Weiss, M.D., er en ledende autoritet inden for regression til tidligere liv. Han er uddannet på Columbia
University og Yale School of Medicine, og forfatter til en lang række bøger.

Amy E. Weiss, B.A. i psykologi fra Columbia University, certificeret hypnoterapeut og naturfotograf.
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tilbagevendende mareridt og angstanfald. Hans skepsis blev

yderligere reduceret, da hun begyndte at kanalisere budskaber fra
”livet mellem livene” og åbenbare sandheder om hans døde søn, som

hun umuligt kunne have kendt til.

Nu er Brian Weiss en ledende skikkelse inden for arbejdet med
tidligere liv, og han har hjulpet tusinder af mennesker til at opleve

tidligere liv og de helbredende følgevirkninger.
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Weiss kommentarer, hvordan vi dybtgående og permanent kan

helbrede sindet og kroppen ved at få kontakt med tidligere liv. Vi får
mulighed for at føle os inspirerede, fornyede og trygge i
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tidligere liv. Han er uddannet på Columbia University og Yale
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