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Dick Bruna ontvangt boek Karmische Spiegels
Onlangs heeft Dick Bruna in zijn atelier het boek Karmische Spiegels: Gesprekken met Mens en
Natuur ontvangen uit handen van Pauline Laumans en John van Trijp; de schrijvers van dit boek. Voor
dit boek heeft Dick Bruna een aanbeveling geschreven.
De aanbeveling luidt: “Geboeid heb ik Grafheuvels in Drenthe en Anatomisch Laboratorium en
Museum gelezen en voel mij aangetrokken tot de filosofie die zo veel echter en oorspronkelijker is
dan wat er door de jaren van geworden is. Veel succes met het boek, Dick Bruna”.
Het boek gaat over de essentie van de natuur die in staat is ons te leren en uit te leggen wat we
moeten weten. Daarom communiceren Pauline en John met de energie, stellen vragen en luisteren
naar de antwoorden. Het dagelijks leven is vol verhalen en ervaringen die in het energieveld worden
opgeslagen. Ze worden gecomplementeerd met de omgeving en de waarheid van de wereld van
energie. Deze verhalen kunnen een stimulans bieden om je leven in evenwicht te brengen. De
conclusies na elk verhaal kunnen een leidraad voor het dagelijks leven zijn.
Pauline en John hebben een sterke connectie met de natuur. Deze connectie verbindt hen en u met
dieren, bomen, planten, insecten en niet te vergeten met mensen. Zij laten ons zien en reflecteren
aan ons wat we moeten weten om verder te gaan. De ontmoetingen zijn onze karmische spiegels.
Sommigen van deze karmische spiegels zijn in dit boek beschreven omdat we ze met jullie, de lezer,
willen delen. De lezer die ook op zoek is naar antwoorden op levensvragen.
Andere aanbevelingen zijn van Yvonne Kroonenberg, Helly en Martin Gaus, Dr. Caron Goode en Steve
Rother.
Het ISBN nummer is: 978-90-816233-3-9, te bestellen via www.c-t-u.com
Het boek telt 242 pagina’s en is 175 x 245 mm groot.
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