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BESKRIVNING

Vildkvinnan är den naturliga, lekfulla, kärleksfulla, rena ursprungliga feminina essensen. Det vilda står för
det oförstörda, kontakten med de naturliga instinkterna, de som visar vad som är sunt och friskt, vart hon
ska gå och vad hon ska undvika. Hon vet vem hon är, vad hon vill och hon följer sitt hjärta. Hon finns där
inne och vet djupt inom sig vad som är sant. Hon är du när du är dig själv, utan att anpassa dig för att vara
andra till lags, utan att göra avkall på dina egna behov, utan att vara medberoende och inte kunna sätta
tydliga gränser. Den här boken är en poetisk resa in i Vildkvinnans värld genom mörker och ljus, genom
hinder, utmaningar, sorg och smärta till kraft, kärlek, sanning, intimitet och närvaro.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Relationsexperten: "Sluta blunda för fakta!" | Kurera.se

Baba Jaga är en slavisk gudinna som enligt uppgift åkte omkring i en mortel av trä. Hon var kraftfull och
vild, djup och genomskådande och hade ingenting till ...

Nell - DVD - Discshop.se

För kvinnor som hört Vildheten yla inom sig men inte vågat släppa fram den... Och för kvinnor som en
gång ylat högt och fritt men nu bär något nedtystat och ...

cissi - Sida 11 av 97 - A PART OF HEALTHY LIVING

3. Förföljandet av bägge är också gränslöst. Man anklagar både vargar och vildkvinnor, att vara giriga och
grymma. En frisk varg dödar dock endast när hon ...
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VILDKVINNAN

https://www.bo-fi.club/?p=VILDKVINNAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VILDKVINNAN&ln=se
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