
Min elskede
Hent bøger PDF

David Deida

Min elskede David Deida Hent PDF Forlaget skriver:

Enhver kvinde kender eventyret: find den rigtige mand, giv ham, hvad han ønsker og behøver og han ville
elske dig for evigt. Men når myten ikke holder, når du mærker at du har slået dig til tåls med meget mindre
end du i dit hjerte ved er muligt - hvordan tiltrækker og får du en mand, som er i stand til at leve op til det,

som du allermest lidenskabeligt længes efter? 

Elskede er skrevet til kvinder om de dybere aspekter af kærlighed. En lidenskabelig mand, der skriver til
kvinden i sit liv om det han ser hos hende. Om deres møde. Om den spirituelle salighed, der gemmer sig i

kærlighedens udfoldelse.  

Deida har en sjælden evne til at forvandle relationer mellem partnere til sublime eventyr.  

Marci Shimoff siger om bogen, at hun aldrig som kvinde har følt sig så godt forstået og værdsat. Forord af
Marianne Williamson.

Deida er anerkendt internationalt som en indsigtsfuld lærer, der vil revolutionere den måde, hvorpå mænd og
kvinder udvikler sig åndeligt og seksuelt. Han holder foredrag og workshops over hele verden og har også

besøgt Danmark. Borgen har tidligere udgivet: Den maskuline mand.
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