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Du er svaret Michael Bernard Beckwith Hent PDF Forlaget skriver: I tider med udfordringer og forandringer
er der vigtige spørgsmål, som melder sig: Lever vi fuldt ud, eller overlever vi bare? Hvad er ægte lykke, og

hvordan kan vi opleve den?

Michael Bernard Beckwith, en af de mest respekterede visionære lærere i vor tid, tager i denne bog disse
dybtgående spørgsmål op og udforsker dem.

Beckwiths urokkelige stræben og vision om at skabe en verden til alle bedste er smittende, opmuntrende og
overbevisende. Læseren vil opleve større selvbevidsthed, mod og selvtillid.

»Den lære som forfægtes af Michael Bernard Beckwith og den visdom, som han formidler, er for alle, uanset
dine omstændigheder. Han byder os velkommen til at elske os selv og elske hinanden. Han har inspireret mig

til at gøre så mange ting.«
- Hill Harper, skuespiller (CSI: NY) og forfatter til Letters To a Young Brother

»Hvad der gør Michael Beckwith så vidunderlig, er, at han gør det han selv siger, og har været på denne sti i
meget, meget lang tid, så han virkelig ved, hvad han taler om. Disse belæringer virker.«

- Lorraine Toussaint, skuespiller (Saving Grace, The Soloist, Any Day Now)

»Han er en af de mest autentiske og vigtige lærere i vor tid. Hvis du lytter til hans budskab, vil du blive
inspireret til nye højder og nye niveauer af personlig storhed.«

- Debbie Ford, forfatter til The Secret Of The Shadow
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