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webkit-text-stroke: #000000}span.s1 {font-kerning: none} Du är
omgiven av kärleksfulla och kraftfulla änglar som vill hjälpa dig i
alla delar av ditt liv. I Healing med änglarna lär Doreen Virtue ut
esoteriska och praktiska metoder som kan hjälpa dig i samarbetet

med änglarna för att återställa och läka allt från relationer, kropp och
karriär till familjebekymmer. Du kommer att få läsa utdrag från

Doreens änglaläsningar och höra vad änglarna har att säga om livet
efter detta, om vår framtid på jorden och om att finna sitt gudomliga
syfte. Upptäck betydelsen av numerologi ur änglarnas perspektiv
(t.ex. vad betyder 111?), vilken inverkan tidigare liv kan ha på ditt
nuvarande liv och varför änglar ibland inkarnerar till mänsklig form.

Du kommer också att få utforska den fascinerande världen av
elementarandar och naturänglar och lära dig hur de kan läka dina
husdjur och dig själv. Doreen bjuder även på änglaaffirmationer för



att öka ditt självförtroende och starka änglaböner för att t.ex. lösa
upp barndomssår och oläkt sorg. Doreen Virtue, Ph.D., är en andlig

filosofie doktor i psykologi som arbetar med sfären av änglar,
naturväsen och uppstigna mästare i sitt författarskap och i

workshops. Hon har varit klarseende sedan barndomen och har
undervisat och spridit sin kunskap i ämnet över hela världen. Genom

åren har hon medverkat i många tv-program och andra
mediesammanhang, t.ex. Oprah, CNN och BBC. Doreen är författare

till bland annat Healing med änglarna, Så hör du dina änglar,
Daglig vägledning från dina änglar och många fler.
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