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Landskabstempler Søren Hauge Hent PDF Forlaget skriver: Jorden og dens kontinenter, verdens nationer,
landskaber, byer og helligsteder sættes her i et nyt perspektiv. Bogen viser, hvordan alle levende væsener er
templer indeni større templer i en livskæde, der strækker sig fra det mindste til det største. Undervejs sættes

der særligt fokus på landskabsenglenes og naturåndernes rolle i den planetariske
udvikling, og vi inviteres til et samarbejde med dem.

Et landskabstempel er en energiformation i naturen, som udtrykker bestemte kvaliteter, der svarer til de syv
menneskelige centre eller bevidsthedsniveauer. Naturens helligsteder og kraftpunkter er indbyrdes forbundne

og
danner landskabstempler, som er vogtet af engle og naturånder.

Bogen er en spirituel vejledning til naturens indre skatkamre og de store og små templer, som findes overalt i
verden.

Den rummer en lang række praktiske anvisninger baseret på mange års arbejde med naturens helligsteder og
engle.

Den indeholder talrige illustrationer og kort over landskabstempler og har desuden 16 farvesider med billeder
fra særligt udvalgte helligsteder. Som noget helt enestående bringer bogen farvebilleder, der gengiver nogle af

de store landskabsengle i Jyllands hjerte.
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