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Livets håndbog Tove Kofoed Hent PDF Denne bog går bag om forskellige aspekter af livets grundvilkår set i
et nyreligiøst perspektiv. Grundlaget for bogen er den kanalisering, som forfatter Tove Kofoed modtog i
1993. Her gav tre kosmiske individer hende hver deres udlægning af, hvordan mennesket bedst mulig

forholder sig til bløde værdier som tillid, kærlighed, ærlighed m.m. Den kanaliserede tekst efterfølges af Tove
Kofoeds egen uddybning af emnet og letforståelige anvisninger på, hvordan man integrerer denne indsigt i
sin hverdag samt forslag til meditation. Tove Kofoed har mange års erfaring med healing, clairvoyance og

terapi. Hun underviser i meditation og psykiske evner og har desuden rådgivet og undervist virksomheder og
institutioner i bl.a. samarbejde. Tove Kofoed ejer og leder Clairvoyancevejleder Skolen og er flere gange

blevet brugt som clairvoyant på tv. Hun er forfatter og medforfatter til en række bøger om emnet.
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