Všechna přednášková CD (31 ks)
Popis:
Tato sada obsahuje následující přednášková CD:
1. Život mezi dvěma póly
2. Jak na vztahy, aby fungovaly 1.část
3. Jak na vztahy, aby fungovaly 2.část
4. Co je to ego 1.část
5. Co je to ego 2.část
6. Co je to Láska
7. Odkud se rodí sebeláska
8. O zenových kartách
9. Průvodci, andělé, archandělé a Mistři
10. Co je to meditace
11. Po stopách čaker
12. Rodiče a děti
13. Smrt jako součást života
14. Co je to štěstí
15. Skutečné odpuštění
16. Nástrahy pozitivního myšlení
17. Úloha ženy ve vztazích
18. Duchovní význam vánoc a o Ježíšovi
19. Proč a jak malovat mandaly 1.část
20. Proč a jak malovat mandaly 2.část
21. O Bohu a pravé víře
22. Peníze a sex, zlo anebo dary
23. Co je to Pravda
24. Magie versus Duchovnost
25. Co je to pravá cesta
26. Duchovní příčiny nemocí a o zvířátkách
Pozitivní myšlení = metla lidstva
27. Bdělost
28. Jak na sebelítost
29. Karma, smysl života a smrti
30. Duchovní ego
31. Volba
32. Přísná láska
Celkem 32 ks CD v papírových obálkách se zvukovým záznamem přednášek.
Tato sada přednášek Ranky je naprosto originální povídání od nejstarších setkání s Rankou až po ta nejnovější. V
uvedeném pořadí doporučujeme poslouchat, odpovídá to volně navazujícím tématům i době vzniku přednášek.
Tato sada NEOBSAHUJE následující CD s přednáškami Ranky, která jsem vydali navíc. Nahráli jsme je proto, že
lidé chtěli mít doma záznamy těchto besed a přednášek a jsou zde vždy trochu jiné (a další) informace, Ranka
mluví pokaždé jinak :
a) Čakry z Brna (podobá se Po stopách čaker)
b) O životě s humorem - Hranice na Moravě 2011 (podobá se hodně vzdáleně Život mezi dvěma póly)
c) O vztazích podruhé Hranice na Moravě II. (podobá se trochu Úloha ženy ve vztazích)
d) Písek O sebelásce I. díl 2018 (živý záznam besedy)
e) Písek O výchově II. díl 2018 (živý záznam besedy s mnoha dotazy)

Prosím - napište zvlášť, pokud byste tato CD také chtěli za dalších 250 Kč.

Dostupnost:

skladem
Cena:

1600,- Kč

Objednat zboží můžete dvěma zbůsoby:
Telefonicky: +420 603 518 357 nebo +420 603 712 750
E-mailem: obchod@ranka.cz
Platbu je možno provést předem na účet, nebo také zasíláme na dobírku. O koncové částce budete včas
informováni telefonicky či e-mailem.
www.RANKA.cz

