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OMSCHRIJVING

Vind Mij is een roman van deze tijd, versterkt met oude, spirituele wijsheden die de route vormen naar je
Zielsbestemming.Met haar verhaal inspireert de schrijfster haar lezers om meer open en transparant te
leven. Te durven staan in een grote storm, veroorzaakt door meningen en vooroordelen. Dit boek zorgt
voor bevrijding, doordat het concrete handvatten biedt om de zielsbestemming van innerlijke rust te
bereiken.Schuif je eigen geluk niet vooruit, in welke extreme situatie je ook leeft. Er is altijd een manier
om - buiten dat systeem - geluk, de liefde, innerlijke vrijheid en berusting te vinden. Zodra je weet hoe je
eigen systeem werkt, hoef je niet meer buiten jezelf te zoeken naar geluk. Dan stap je door je weerstand
van angsten en problematiek heen en laat je als vanzelf andermans verwachtingen of oordelen los. Over de
Auteur: Annemarie Sips heeft inmiddels zes boeken gepubliceerd, waarin ze haar lezers inspireert om weer
van het leven te houden.Achterflap:Rumo vindt zijn zus Emma een drama-queen. Zij heeft altijd wel iets
om zich druk over te maken. Bovendien maakt ze keuzes die hem niet aanstaan.Als ze gewoon zou
luisteren naar zijn wijze raad, dan zou hij alles voor haar regelen en zou ze een fijn leven hebben. Na de
dood van hun moeder werkt zijn harde aanpak naar haar opeens niet meer.Emma heeft een diep verlangen
naar innerlijke rust. Rumo heeft haar leven echter in handen. Zijn woedeaanvallen en ijzige ogen maken
haar angstig.Hoe kan Emma zich bevrijden uit dit leven zonder Martine, van wie ze het meest houdt, kwijt
te raken? Dan vindt ze een oud script waarin ze vijf zielscodes ontrafelt, die de Matrixpoort naar innerlijke
vrijheid openen.Met de grootst mogelijke oprechtheid zeggen wij dat het tijd is om de wereld wakker te
schudden. Er zijn onbegrensde mogelijkheden. Het is tijd om jouw dromen te gaan vormgeven.De
onthulling volgt. Getekend door de orde van Cerca Trova.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Houdt hij van mij? - All you need is love! Ben je gelukkig in je liefdesleven? Controleer dit door deze
talrijke testen en quizzen te doen

'Vind je mij?' is digitaal lesmateriaal bij de campagne van Broederlijk Delen. Je vindt hier achtergrond
voor de leerkracht bij het spel 'Vind je mij?' en een ...

De uitzonderingspositie van ben je/jij en vind je/jij, enz. heeft zich dus niet uitgestrekt tot de vormen bij u;
het is bent u en vindt u, mét t.
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