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Svaret er enkelt Sonia Choquette Hent PDF Nøglen til et liv med fred og sand lykke er at give sjælen mere
plads og lære at elske sig selv. Sonia Choquette ved, at de mennesker, som virkelig har succes i livet, har en
særlig måde at gøre tingene på. Hun har iagttaget tusindvis af mennesker fra alle samfundslag og deler her

sine erfaringer med dig, så du også kan få mest muligt ud af livets rejse. Svaret er enkelt vil i ti enkle trin lære
dig: at opleve fornøjelse og glæde i dagligdagens hændelser at vende dig imod et højere aspekt af din natur –

din sjæl at give dit liv ny mening ved at lytte til dine dybeste ønsker. Denne trin for trin-guide giver dig
mulighed for at udvikle større spirituel bevidsthed gennem grundigt efterprøvede enkle øvelser, som kan

bringe dig nærmere til dit sande selv og et liv med lys og glæde. Sonia Choquette har en ph.d. i metafysik og
er en veletableret healer og spirituel lærer i USA. Hun er desuden forfatter til Vitaminer for sjælen, Omfavn

din inituition og Spørg dine guider.

 

Nøglen til et liv med fred og sand lykke er at give sjælen mere plads
og lære at elske sig selv. Sonia Choquette ved, at de mennesker, som
virkelig har succes i livet, har en særlig måde at gøre tingene på. Hun
har iagttaget tusindvis af mennesker fra alle samfundslag og deler
her sine erfaringer med dig, så du også kan få mest muligt ud af
livets rejse. Svaret er enkelt vil i ti enkle trin lære dig: at opleve

fornøjelse og glæde i dagligdagens hændelser at vende dig imod et
højere aspekt af din natur – din sjæl at give dit liv ny mening ved at
lytte til dine dybeste ønsker. Denne trin for trin-guide giver dig

mulighed for at udvikle større spirituel bevidsthed gennem grundigt
efterprøvede enkle øvelser, som kan bringe dig nærmere til dit sande

selv og et liv med lys og glæde. Sonia Choquette har en ph.d. i
metafysik og er en veletableret healer og spirituel lærer i USA. Hun
er desuden forfatter til Vitaminer for sjælen, Omfavn din inituition



og Spørg dine guider.
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