
Projektioner
Hent bøger PDF

Vita Storborg

Projektioner Vita Storborg Hent PDF Forlaget skriver: Vita Storborg (1941) er højskoleforstander,
astrologiforsker og meget kendt udøvende astrolog siden 1978; kendt fra radio og TV.

Vita har en intuitiv bevidsthed og har efterprøvet sine indsigter på tusindvis af klienter og elever. Hun har haft
terapeutskoler i Hammer Bakker, Odense; Nyborg og på Mailgaard Slot, hvor disse udvidede

projektionsmekanismer har været et værdifuldt terapeutisk redskab, der ved brug giver den fornødne helhed,
som løser problemer og genopbygger sundhed.

Bogen udspringer af en vision forfatteren havde i 1982, der viste lovmæssighederne i energiprojektioner og
helt klart tydeliggjorde, at det eneste der skaber lidelse er, når vi projicerer egen ubevidst energi, egenskaber

eller ressourcer ud i andre eller andet, og energien ikke cirkulerer tilbage.

Bogen indholder forklaringer på:

· - Hvordan man skaber energi

· - Hvad der er årsagen til tab af energi og dermed energiforladthed

· - Hvordan had forvandles til kærlighed for de forskellige arketyper

· - kunsten at undå at blive de andres skraldespand

· - De store kriser i livet og ´lige før gennembrudsproblematikker´

· - Hvordan man kan frarøves energi

· - Årsager til sygdomme energetisk belyst

· - Årsager til misbrug med udgangspunkt i andres slræve projektioner

· - Far-mor-børnproblematikker.
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