Januari 2017

Förlagshuset Siljans Måsar

Bokrelease & Öppet Hus på Vattumannen,
28-29 januari, kl 14-16
Hjärtligt välkommen!
Förlagshuset Siljans Måsar gästar Vattumannens Bokhandel med fyra nya böcker, den
28 januari, kl 14-16. Öppet hus den 29 januari, kl 13-16. Vi bjuder på föreläsningar,
mingel, bubbel & tilltugg samt specialerbjudande på flera böcker.

En andligt hissnande roman
av Anette Larsson, där de inre
världarna ger svar!

Hannah Carin
Noelius tionde bok
och förlagets hundrade bok!

Vi har alla blivit inbjudna till
ett livsspel utan givna regler.
Kan vi någonsin få utträde för
att slippa delta i projiceringar
och manipulation och istället
ägna oss åt ren kärlek och
omtanke? Följ med i historien
om Mayinne och hur hon
läker sina själsliga sår med
meditation som verktyg.

Om livet, kärleken och evigheten
som facetter av ett evigt nu. Och
om kärleken som binder samman
allt. I den poetiska berättelsen
Famnar av liv förmedlar en
mormor den skatt av visdom som
hon förvärvat under ett långt liv,
till sitt barnbarn. Vad vill du att
dina barn och barnbarn ska ärva
efter dig?

Livets spelregler hjälper oss till
balans & insikt. Huvudbok i
Livsenergi, december 2016!

Kärleken som förändrar allt!
Huvudbok i Livsenergi, januari
2017!

Enligt Birgitta Segerblom finns
det en slags genomgripande
och oföränderlig ordning i
livet som är viktig att förstå. I
sin andra bok ”Guide till ökat
medvetande”, visar hon steg
för steg vägen till större insikt
samt till ett mer harmoniskt
liv. Livsglädje till Dig!

När Enya och Eva Twinflame
möttes uppstod stor kärlek. De
insåg också att de på ett
själsligt plan var mer förbundna
med varandra än de någonsin
kunnat drömma om. – Vi är här
för att hjälpa människor att
minnas sitt eget värde, sin egen
gudomlighet och förmåga att
skapa det liv som de älskar.
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