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Luksus, da den ikke kun beskriver, hvordan du kan tage dit liv ved hånden, men i særdeleshed også fortæller

dig hvorfor!

I bogens første del introducerer Pia Tingstedt dig for energiens
mange eksistenser, sammenhænge og påvirkninger. Du kan være enig eller uenig i de mange antagelser,

uanset er det min påstand, at denne del er fantastisk næring til din refleksion i forhold til energiens betydning
for dig og dit liv.

”Hvem er jeg?” er det store spørgsmål i bogens anden del
– et fantastisk spørgsmål, som du måske kan svare på og måske ikke? Men når du har læst og fordybet dig i

denne del af bogen, føler jeg mig overbevist om, at du kender dit svar.

At læse denne bog er som at få en gave. En gave til dig selv og kun dig selv! Særligt hvis du – som jeg – har
eller har haft

”autopiloten” sat til og føler eller har følt mellemtilfredsheden. Vi møder alle modstand og udfordringer i
vores liv og relationer, netop derfor er det vigtigt at være dig selv og din energi meget bevidst. En bevidsthed,

som vil give dig forståelse, læring og god energi.

Pia Tingstedt skriver flere steder i bogen ”hvorfor bare nøjes med?”, når du selv kan lære af din energis sprog
og sikre overensstemmelse mellem dit hjerte- og hjernesprog?

Giv dig selv den gave. Læs En kærlighedserklæring til livet.

Birgitte Espenhein, konsulent i ChancenRdin
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