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Sjælens Rejse - Første Indgang Line Emilie R. Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en sjælsbog. De
er den første skrivelse i en serie på mange. Det er en bog, der er skrevet fra min sjæl til din sjæl, men også fra
mit menneskevæsen til dit menneskevæsen - og den bliver en vigtig brik på den rejse, du netop er i gang med
at begive dig ud på. Den rejse, hvor alt tages op til revurdering - og det ikke længere er nødvendigt at se sig
tilbage over den skulder, der har været din tro følgesvend siden tidernes morgen. Rejsen tilbage til dig er

startet. Netop nu. I dette øjeblik. Du er her for at udfolde netop dit fulde potentiale. Du er her for at erfare og
forstå altings sammenhæng. Du er her for at være dig.

Skrivelsen er en lille og vigtig bog, der indeholder 16 eksistentielle overskrifter. Den skifter mellem sjælelige
og menneskelige anskuelser og henvisninger. Efter hver side i bogen er en tom side, hvor du kan tilføje de

ting, du går med i netop dette øjeblik. I dette øjeblik, hvor du besluttede, at du ville påbegynde rejsen tilbage
til dig selv.

Om forfatteren:
Jeg hedder Line Emilie R. Andersen, og jeg er født i Aarhus i 1983. Mit liv har været en søgen, hvor jeg

aldrig har følt, at jeg passede ind nogen steder. Jeg har forsøgt at tilpasse mig - til noget, der ikke var mig. Og
det var først, da jeg begyndte at lade mit indre komme ud, at jeg kom i kontakt med det, der kaldte på mig.
Fra mit inderste. Denne skrivelse, dens efterfølgere og det samlede værk er summen af alt det, jeg har gået og

båret på. Jeg er her for at videregive det til dig.
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serie på mange. Det er en bog, der er skrevet fra min sjæl til din sjæl,
men også fra mit menneskevæsen til dit menneskevæsen - og den
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