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Sjælens mange liv er en livsbekræftende bog, som hjælper dig med at slippe alt det, du ikke har brug for, så
dit indre lys kan skinne frit igennem fra sjælen.

Teresa Thaning er dansk forfatter og spirituel lærer, der bibringer ny spirituel viden, som kan forandre dit liv.

Sjælens mange liv indeholder blandt andet:
·      Cases om tidligere liv og deres forbindelse til nuet

·      Viden om sjæleforbindelser og hvordan vi alleer forbundne
·      Udvidet viden om hvad karma er, og hvad den betyder for dit liv

·      En guide til hvordan du kan heale dig selv
·      Redskaber, der kan transformere dit liv

 

Teresa Thaning tager udgangspunkt i egne erfaringer og sine danske cases. Hun beskriver tankens skabende
kraft, hjertets healende potentiale, kommunikation mellemsjæle, reinkarnation og den helende virkning i

forløsningen af karmiske bånd.

Bogen indeholder 30 cases både med Teresa Thanings egne oplevelser og med de livstransformerende
processer, som hendes klienter har gennemgået. De viser bl.a. hvordan man ved indsigt i tidligere liv og i

karmaens natur kan løseproblemer i dette liv og skabe sig et liv, hvor glæden blomstrer.

Teresa Thaning er spirituel lærer, clairvoyant og forfatter. Hun afholder sessioner, kurser, foredrag og retreats i
ind- og udland og er ejer af Thaning Energy Healing.
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