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Vi er for det meste sammen med gode og glade mennesker. Mennesker vi holder af, og som vi gerne vil
hjælpe og støtte på den bedst mulige måde. Men af og til møder vi mennesker i vores hverdag, der ikke er

gode for os.

Det er mennesker, der på forskelllig vis forsøger at få adgang til vores energi, og som vi skal passe på og være
årvågne overfor, når de er i vores nærhed.

Vi skal specielt passe på vores energi, da det er den, de ubevidst gerne vil have adgang til, og det er, hvad
denne lille lomme-energiguide kan hjælpe dig til.

Læs energiguiden og følg instruktionerne, så vil du hurtigt opleve, hvordan du helt bevidst er med til at holde
på din energi og derved forme dit eget liv og din egen hverdag på den gode måde.

Bogen er også udkommet på otte forskellige sprog.
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