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Dukker de samme problemene opp igjen og igjen, men i nye forkledninger? Er du uforklarlig tiltrukket av
bestemte steder, mennesker eller tidsepoker? Det kan være dine tidligere eller prallelle liv som spøker i
kulissene! Regresjonsterapeut Mira Kelley har selv gjennomgått en livsforvandlende læreprosess fra
forretningsadvokat til regresjonsterapeut og vet derfor av egen erfaring at temaer, mønstre og relasjoner i dette
livet henger sammen med opplevelser og valg i andre liv. Ved hjelp av praktiske øvelser og meditasjoner lærer
hun deg å komme i kontakt med dine tidligere, parallelle og fremtidige liv for å «gravlegge» gjenferd og ønske
forvandling velkommen! En ny og dypere forståelse av reinkarnasjon.
Håndanalyse har vært en spennende og respektert form for spådomskunst i mange tusen år. Kundan Rockstad
(47) lærte å tolke håndens hemmeligheter i 1988. Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I Denne nye spennende
serien vil vi her på Rockman hver uke fremover gi deg vår anbefalte spilleliste over ukens topp 10 live.
"Kakemenn" er elskede julekaker hos mange, og kanskje særlig hos barna. Dette er en kjempegod oppskrift
som gir tykke og myke "Kakemenn". På bildet ser du. Kundebehandling er ikke en plikt, det er lurt for
bedriften. Jeg er nesten blind og har førerhund. Jeg merker godt hvem som er gode på service. Velkommen til
mitt søte kakeparadis! Jeg har bakt og samlet kakeoppskrifter hele livet. Her på Det søte liv viser jeg deg

samlingen min med bakst og deilige kaker. Det er sterkt og rart å tenke på hvor mange mor har hjulpet Dine
Penger+ er digitalutgaven av Norges største magasin om privatøkonomi. Vi gir deg gode økonomiske råd om
skatt, bolig, forbrukerrettigheter, sparing og pensjon. Nye kulisser på 3T Rosten. Hitman kaller meg autisten
imellom. Jeg kaller det planlegging og tilrettelegging… Vær nøye for å nå målene dine sa Gøran Sørloth.
Elev- og lærlingombudet i Oslo skal passe på elevers og lærlingers rettigheter. Trenger du hjelp med å løse en
sak, eller lurer du på rettighetene dine? 1) Ingen risiko for bivirkninger. (Ulempen er at risiko for alvorlige
bivirkninger fra sykdommene man utsettes for ved å ikke vaksinere er mange ganger høyere.

