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BESKRIVNING

Materien, formen, kan aldrig göra själen lycklig eftersom de materiella världarna inte är dess rätta hem.
Själen längtar ständigt hem till sin urkälla varifrån den har utgått och dit den måste återvända när den har
fullföljt sin utveckling i det form- manifesterade universum. Denna längtan upplever människan inom sig
som ständig oro, rastlöshet, olycka och otillfredsställelse.Mästaren, Sandor A. Markus, vill peka ut vägen
och erbjuda sin hjälp på många olika sätt, och de korta citaten, tagna direkt ur hans rika kunskapsbank,
förtjänar att läsas noggrant och i meditativ sinnesstämning, för att väcka intresse och förståelse för Ditt
verkliga "jag" Själen!Den här boken vill vända Din blick till att utforska Ditt allra innersta, till vad som
finns där, till vem Du egentligen är och vem som kan hjälpa Dig att hitta rätt väg i sökandet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mästaren segrade i comebacken - Sport - NSD.se

Alpina stjärnan Michelle Gisin missar VM i Åre. Schweiziskan har drabbats av en knäskada i samband med
en krasch i helgens super-G i Garmisch Partenkirchen.

Konståkaren John Coughlin död | Aftonbladet

Sofia Goggia, OS-mästarinnan i störtlopp, gjorde en stark comeback i alpina världscupen då hon blev tvåa
i super G i Garmisch-Partenkirchen.

Simon - Mästaren | SVT Play

Simon är kung på den danska konstscenen - excentrisk, framgångsrik och förmögen med en vacker hustru
och en ung älskarinna. Livet är gott ända fram till den ...
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