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Healing med engle Doreen Virtue Hent PDF Forlaget skriver: Har du nogensinde fået uventet og
overraskende hjælp i en kritisk situation? Hvis svaret er ja, har du måske haft besøg af en engel.Flere og flere,
deriblandt USA´s førende engleekspert, Doreen Virtue, oplever, at vi alle er omgivet af kærlige og kraftfulde

engle, der ønsker at hjælpe og støtte på ethvert område af vores liv.

I Healing med engle fortæller hun om sine egne erfaringer og videregiver en række enkle metoder til at opnå
kontakt med englene og styrke og heale parforhold, krop, karriere og familie.

Bogen indeholder afsnit om:
Velsignelser og udfordringer på den spirituelle rejse
Eksempler på engles indgriben i menneskers liv

Forskellige former for engle
Livet efter døden
Healing af sjælesår
Inkarnerede engle

Devaer, engle- og stjernemennesker
Bønner og forskellige måder at henvende sig til englene på

Doreen Virtue er spirituel psykolog (ph.d.), clairvoyant og medium og forfatter til mere end 20 bøger om
engle, healing, devaer m.v.
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