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Spirit mates Carsten Sennov Hent PDF Forlaget skriver: Var och en av oss har en sann kärlekspartner som vi
kommer att älska villkorslöst. Denna någon är känd som din andedual. Din andedual är din andra hälft – din
andliga hälft i en annan kropp. Men hur hittar du din andedual i fysiska livet och njuter av kärleken du är

ämnad för?

Den här boken har skrivits för att hjälpa dig på vägen, och i den hittar du:

* 10 fantastiska andedual-kärleksberättelser från verkliga livet
* en djup förståelse för vad som är så unikt med att möta och leva med din andedual

* tips och råd för hur du kan möta din andedual
* hur detta förhållande kommer att vara annorlunda från dina tidigare förhållanden

När tiden är inne kommer mötet med din andedual att vara en unik, fantastisk och underbar upplevelse, och
alla förtjänar att hitta sin sanna kärlekspartner och andedual.

Denna bok kommer att beröra, inspirera och visa dig hur du kan hitta din andedual!
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