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Den gamle Cyprianus A. T. Kapel Hent PDF Forlaget skriver: Hvis du ønsker at trænge til bunds i den
hemmelighedsfulde drømmeverden som bjergtager dig nat efter nat, da vil den store drømme- og spåbog der
er udarbejdet på grundlag af den ældgamle Cyprianus, være dig en stor hjælp. Måske er du en forbenet

materialist der ikke tror på andet mellem himmel og jord end hvad du selv kan opfatte med dine sanser; men
når du læser disse 4000 drømmebesvarelser, vil du gang paa gang støde på udtydninger der er så chokerende

korrekte at din selvtillid vil blive rokket. Den gamle Cyprianus indeholder også den verdensberømte
sandsiger og mystiker, hofmedicus Michel Nostradamus’ hemmelighedsfulde bog, hvis sanddruhed netop er
blevet bevist gennem den sidste verdenskrigs udvikling. Desuden indeholder bogen et ualmindelig interessant
afsnit om spiritistiske eksperimenter samt et kapitel om varsler og deres betydning. Du vil bruge denne bog
hver gang fremtiden har et budskab at bringe dig — et budskab som det måske gælder din lykke at forstå.
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