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»Det vigtigste, vi ønsker at formidle, er glæden og spændingen i at have et sandt møde med sig selv. Når du
har det, vil du opdage kvaliteter i dig selv, som du ikke anede, at du havde.«

Mød din skytsengel er en selvudviklingsbog med en åndelig dimension. Her giver forfatterne råd og
vejledning om,hvordan man kan komme i kontakt med den positive kraft i sig selv. Og at alle mennesker har
mulighed for at opnå større selvforståelse, selvtillid og selvaccept ved at lære at lytte til sig selv og sin egen
intuition. Via en række bevidsthedsskabende meditationsteknikker giver bogen en indføring i det at skabe
større lydhørhed i forhold til sig selv, til hjertet og kroppens sprog, til jorden, universet og skytsenglene.
Forfatterne giver gavmildt af deres egne erfaringer og fortæller om oplevelser og processer, som har haft

afgørende betydning for deres egne valg i livet.

Citater fra bogen:
»Det er vores lys og ikke vores mørke, som skræmmer os mest.«
»Noget af det vigtigste vi kan lære i livet, er at give til os selv.«

»Skytsenglen er en støtte i livet. En som - hvis du tillader det - er med til at gøre vejen lettere at gå.«
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