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De opvolger van het succesvolle Ontdek je
beschermengel Er bestaan oneindig veel
engelen en je mag er zeker van zijn dat ze
in contact met je willen treden. In dit boek
laten engelen ons een nieuwe kant zien, die
we graag met je willen delen. ? Martha
Louise en Elisabeth Engelen handelen
volgens andere wetten dan die van de
fysieke wereld. Dit boek laat je zien hoe je
met hen in contact kunt komen en zo je
leven
kunt
verrijken.
De
vele
praktijkvoorbeelden,
oefeningen,
meditaties en spirituele technieken leren je
om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken
en gebruiken, zodat de engelen een
natuurlijk deel van je dagelijks leven
worden.
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