
Arketyper
Hent bøger PDF

Caroline Myss
Arketyper Caroline Myss Hent PDF Myss opdaterer i denne bog arketyperne og frigør dem fra gamle

metafysiske systemer og gør dem umiddelbart genkendelige for vor tids mennesker. Hun ser arketyperne som
intuitionens sprog – som en skjult dør til en parallel virkelighed og mener, at arketyperne har nøglen ens

sande jeg. Hvis man opdager sin arketype, kan det skabe dramatiske ændringer i ens liv, for arketypen ”ved
mere om dig, end du selv gør”. Beskrivelserne af de enkelte arketyper er meget grundig, og det vil ikke være

svært for en læser at genkende sig selv i en eller flere af arketyperne. Bogen og internetsiden
www.ArchetypeMe.com er et redskab til at knytte netværk med mennesker, der har samme arketype som en
selv. Caroline Myss er såkaldt ”medical intuitive”, foredragsholder og forfatter med en lang række bøger bag
sig. Vi har udgivet Hvorfor nogle bliver raske og andre ikke, Sjælens anatomi, Sjælens kontrakter, og Ophæv

tyngdekraften.
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