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Møt din skytsengel er en selvutviklingsbok med en åndelig dimensjon.
Her gir forfatterne råd og veiledning om hvordan man kan komme i kontakt med den positive kraften i seg
selv. De formidler at alle mennesker har mulighet til å kunne oppnå større selvforståelse, selvtillit og
selvaksept ved å lære å lytte til seg selv og sin egen intuisjon.
Boken er bygget opp på en måte som gjør den egnet både for nybegynnere og viderekommende innen
selvutvikling, med en teoretisk og en praktisk del. Via en rekke bevisstgjørende meditasjonsteknikker gir den
en innføring i det å opparbeide en større lydhørhet i forhold til seg selv drømmer, ønsker og behov.
Forfatterne gir i tillegg sjenerøst av egne erfaringer, og forteller om opplevelser og prosesser som har hatt
avgjørende betydning for deres egne veivalg i livet.
Dypest sett handler denne boken om den store gleden ved å kunne oppdage ressurser i seg selv som man ikke
er klar over, som både kan hjelpe og overraske positivt: ”Du husker kanskje hvordan det var å gå på skattejakt
som barn?” skriver forfatterne. ”Nå har du muligheten til å kjenne den samme iveren og sitringen etter å finne
skatten. Men denne gangen er skatten deg.”
Møt din skytsengel - Bok. Kjøp Nå! MØT DIN SKYTSENGEL er en selvutviklingsbok med en åndelig
dimensjon. I denne boken tar vi for oss en indre reise for å komme. HVORDAN FÅ KONTAKT MED DIN
SKYTSENGEL? Fredfylte omgivelser. For å få en kontakt med din skytsengel, må du skape en god og
fredfylt omgivelse. englekort, alternativ, dvd, buddha, Doreen Virtue, Tarot, vindklokke, syngebolle, salvie
Danland Feriehus nr 36913. Beliggenhet: Sæby, Nordøst-Jylland, Nordjylland, Danmark.
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