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Forfatteren tilhører den gren af Alternative Behandlere, for hvem det er vigtigt, at deres arbejde opfattes som
en komplementær indsats, der kan sidestilles med det offentlige sundhedsvæsen. Fagområdet kan kaldes
HOLISTISK MEDICIN, og i bogen beskrives hvordan KVANTEMEKANIKKEN kan tages til indtægt for og
tjene som dokumentation for, at KROPSGENOPRETNING/HEALING er en helbredelsesmetode, der er
troværdig som redskab for udbedring af ubalancer i kroppen.
Kropsnaturens virkelighed af Flemming Bruhn. Tankenaturens Virkelighed bog: BOGENS INDHOLD
Bogens indhold strækker sig vidt. Kropsnaturens virkelighed Forfatteren tilhører den gren af Alternative
Behandlere, for hvem det er vigtigt, at deres arbejde opfattes som en.
Tankenaturens Virkelighed Danish - 9788776916305 By Flemming Bruhn: Buy its Paperback Edition at
lowest price online for Rs 2057 at BuyHatke. Denne bog er blevet skrevet, fordi det har vist sig som en god
ide, at skrive en 'teoribog' over et bestemt tema, og senere at skrive en roman, der omhandler netop. Køb
Bogen om flemming på Kelkoo. Oprettet af Flemming Bruhn 1716 0 1.
com. Flemming Bruhn. fr Denne bog er en roman, som er skrevet for at sætte nogle af de teorier og hypoteser
i bøgerne:'Kropsnaturens virkelighed' (2006) og 'Den universelle v. Denne bog er en roman, som er skrevet
for at sætte nogle af de teorier og hypoteser i bøgerne: 'Kropsnaturens virkelighed' (2006) og 'Den universelle

virkelighed. Tankenaturens Virkelighed Danish - 9788776916305 By Flemming Bruhn: Buy its Paperback
Edition at lowest price online for Rs 2057 at BuyHatke.
oplag] af Flemming Bruhn - Paperback (Bog med limet ryg). Bog & Mystik. , Kategori: Bøger, Format:
Paperback Læs om Kropsnaturens virkelighed. Denne bog er en roman, som er skrevet for at sætte nogle af de
teorier og hypoteser i bøgerne: 'Kropsnaturens virkelighed' (2006) og 'Den universelle virkelighed. 98; Buy It
Now; Free Shipping; Vintage photo of Ricky Bruch and. Forfatter: Flemming Bruhn, Titel: Kropsnaturens
virkelighed, Pris: 102,95 kr. Kjøp boken Holdingterapi av (ISBN 9788777066405) hos Adlibris.

