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KORT OM BOGEN VELSIGN DIT LIV er en inspiration til at praktisere velsignelser i hverdagen, en
vejledning i, hvordan man rent faktisk gør det, samt en række cases, der viser, hvor virkningsfulde velsignelser
kan være. At velsigne er oprigtigt at ønske det bedste for andre mennesker ved at se deres individuelle værd og
anerkende dem for det.
Velsign dit liv viser, at velsignelser kan skabe gavnlige ændringer på alle områder i dit liv – i dit daglige
samspil med andre, i dine nære relationer og i din måde at være i verden på. Bogen undersøger det potentiale,
der ligger i at ændre holdning fra konfrontation og negativitet til accept og entusiasme. Pierre Pradervands
egen brug af velsignelser begyndte, da han var nødt til forlade et arbejde, som han ellers holdt meget af. Han
var i flere år opfyldt af vrede og had mod de personer, som havde forårsaget ændringerne. På trods af, at han
mediterede, bad bønner og læste spirituelle tekster, var han ude af stand til at gøre noget ved vreden og hadet,
indtil han bevidst begyndte at bruge velsignelser i alle sammenhænge. Han opnåede konstant overraskende og
altid positive resultater, og det ændrede hans liv totalt.
VELSIGN DIT LIV lærer dig at åbne op for dine indre kilder af healing og glæde, som vil vokse med hver

eneste oprigtige velsignelse, og den giver dig lektioner i at udleve din spiritualitet i hverdagen.
under 100 år gamle).
138 Næstekærlighed 888 Vi trækker streger og sætter skel s. Men har du egentlig styr på, hvad der skal ske,
når du som gæst træder ind i kirken. 887 Gud i livets dybder s. Af de 791 salmer, der i 2003 kom med i den
nye salmebog, er omkring 100 salmer af nyere dato (dvs. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på
mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, … Mange af os er så
heldige at være inviteret til bryllup her i løbet af sommeren. Eksistensen. Kig i ordlisterne og få udvidet dit
ordforråd. Find alle ord med V og vind i Wordfeud og Scrabble. Men har du egentlig styr på, hvad der skal
ske, når du som gæst træder ind i kirken. Eksistensen. Ny udgave med spiralryg, der kan ikke trykkes navn
på denne udgave.
Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres. Er dit
spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med V. Find alle ord med V og vind i Wordfeud og Scrabble. Men
har du egentlig styr på, hvad der skal ske, når du som gæst træder ind i kirken. Ny udgave med spiralryg, der
kan ikke trykkes navn på denne udgave. 138 Næstekærlighed 888 Vi trækker streger og sætter skel s. Kig i
ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Ny udgave med spiralryg, der kan ikke trykkes navn på denne udgave.

