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Livfuldhedens Magiske Skov Mary O\u0027 Malley Hent PDF Denne lille bog er en allegori om vores
individuelle og kollektive rejser fra den frit flydende livfuldhed, som vi er født med og ind i sindenes

begrænsninger, og så genopvågning til opdagelsen af at være autentisk os selv og fuld opvågnet for livet. Vær
forsigtig! Når du har læst denne lille historie er du måske ved siden af dig selv. Faktisk er du måske heldig at
blive det. Her er et vidunderligt stykke visdom, sendt, ser det ud til, fra livet selv TIL livet selv, og bestemt
for hvert et barn og voksen som samler denne bog op. En storslået historie om det ”som ingen nogensinde
fortalte os”, men som ville have forandret vores liv, hvis de havde, denne lille bog er, når den først er blevet
introduceret, bestemt for at være blandt den skattede litteratur i enhver husholdning --- som jeg håber vil
blive mange. - Neale Donald Walsch. forfatter til ”Samtaler med Gud” Mary O'Malley giver her en kort

introduktion til "Livfuldhedens Magiske Skov" på origanalsproget (engelsk)
https://www.youtube.com/watch?v=GMgbcBrqK-Q
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