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Vejen Hjem Damaris Lau Hent PDF En bog fyldt med visdom og budskaber. En bog til dig, der søger svar og
sandheden om dit liv. Bogen taler direkte til dit hjerte! Bogen kan anbefales til dig som søger svar i livet,
eller som ønsker at få dig selv eller dit liv kaldt til regnskab... En smuk gave at give til den eller dem du

holder af eller til en som har brug for håb, og tro på sin vej frem.En gave til ham eller hende som har brug for
indsigt i sig selv og sit liv...den gør en forskel.. VEJEN HJEM – BOGEN DER TALER DIREKTE TIL DIG er

skrevet i et kærligt og poetisk sprog, og den kan ikke undgå at mane til fordybelse og eftertanke. Bogen
favner og forløser mange af livets store spørgsmål og problemer – med få ord og med stor medfølelse.

DAMARIS LAU (f. 1969) er bosat på Bornholm, men har igennem de sidste mange år hjulpet tusindvis af
mennesker over hele verden med sine clairvoiante og healende evner. Alle typer af mennesker søger Damaris’
hjælp, og resultaterne, plus den store taknemmelighed taler for sig selv. Damaris hjælper mennesker med at

sætte ord på deres følelser og helbreder deres sygdomme – via samtaler, rådgivning og behandling
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