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Har du brug for at finde styrken i dig selv? Har du brug for støtte i hverdagen under dit behandlingsforløb? I
denne bog fortæller Eghon om de redskaber og de metoder, han brugte til at styrke sig mentalt,
følelsesmæssigt og fysisk, som kræftramt under sit behandlingsforløb.Redskaberne og metoderne i denne bog
virker styrkende, inspirerende og ressourcegivende.
Eghon mener, at det er vigtigt, at man, som patient, arbejder med sig selv – det giver mening og gnist til at
hjælpe kroppen igennem et behandlingsforløb. Det er hans egen erfaring, efter selv at have gennemlevet og
arbejdet med redskaberne under hele sit eget forløb.Så længe jeg trækker vejret, lever jeg – når jeg kan se,
høre, føle og mærke livet – så er det dét, jeg skal forholde mig til.Der er kun én, der kan tage ansvaret for mit
liv – og det er mig selv.Det var de tanker, der stod klarest for Eghon, da han blev diagnosticeret med kræft i
2008 og det er med afsæt i hans livsvilje, at denne bog og cd er blevet til. Eghons fortællestil er meget åben,
ærlig og livsbekræftende. Det er hans ønske, at bogen vil inspirere, give håb og støtte til andre, der er kommet
i en lignende situation.
Bag i bogen ligger en cd med 3 guidede øvelser. En afspænding og 2 visualiseringer. Heraf én til healing og
én til forvandling. Musik og produktion: Max Bering. Tale: Eduard Eghon Engelund.
2018 Nøkkeltall 2017 Vi er i ferd med å sluttføre vår årsrapport fra 2017 og har tatt ut noen nøkkeltall som
viser hva midlene er brukt til. Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Du har ett konstant utbyte med hela din
omgivning, din livskraft cirkulerar genom givande och mottagande. 2018 Nøkkeltall 2017 Vi er i ferd med å
sluttføre vår årsrapport fra 2017 og har tatt ut noen nøkkeltall som viser hva midlene er brukt til.

Korsets Kraft är en EFK församling i Katrineholm.
Antikkens Indere brugte hjulet som symbol på denne indre freds samspil med livets ydre leg. Läs om andra
tecken här. 0 Narren - SJÆLENS INTUITIVE VISDOM - Narren i påfuglekappen kan opnå de overraskende
indsigter, … En blogg som utforskar, upplever, uttrycker, skapar…och delar. Läs om andra tecken här. Med
store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Du har ett konstant utbyte med hela din omgivning,
din livskraft cirkulerar genom givande och mottagande. Because of the staggering complexity of biological
systems and the ever-increasing size of datasets to analyze, biomedical research is becoming increasingly
dependent. 04.
Relaterede blogindlæg: Hvad er Egoet Læs med her og forstå forskellen mellem din mentale og spirituelle
identitet. 1 Några tankar kring ”Frälsarkransen” och ”Livets pärlor” Inledning ”Pröva allt och behåll det
goda” säger 1 Tess. Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Ytterligare ett tecken på
ett eskalerande avfall i kristenheten.

