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Akasha-arkivet Sandra Anne Taylor Hent PDF Forlaget skriver: Ideen om akasha-arkivet går langt tilbage i
teosofiske og esoteriske traditioner. Man kan beskrive det som en slags kosmisk vidensbank over alle

begivenheder, tanker og følelser, der nogensinde har og vil finde sted - et levende skatkammer af energi og
information om alting. Forfatteren Sandra Anne Taylor har skrevet en lettilgængelig indføring i fænomenet og
guide til at få adgang til denne omfattende spirituelle informationskilde. I bogen skriver hun bl.a. om: Hvad
akasha-arkivet egentlig er, og hvordan man får kontakt til dets altid nærværende kraft. Hvordan man rejser ad
evighedens tidslinje for at udforske fortiden, nutiden og den mulige fremtid. Hvordan tidligere liv påvirker
vores nuværende liv, og hvad man kan gøre for at omskrive arkivberetningerne om dem. Hvordan man kan

bruge akasha-arkivet til at finde sit formål i livet, udfolde talenter og opnå større glæde og
velbefindende. Hvordan man kan programmere fremtidige begivenheder ind i arkivberetningerne om dette og

kommende liv. Teknikker til at åbne arkivet, når man ønsker det.
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