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Endelig en bog fyldt med ritualer
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LOVING RITUALS
Hjertelig velkommen til en ny bog indenfor personlig visdom,
hvor læseren inviteres ind i en dyb og unik udviklingsrejse.
Loving Rituals er en bog med øvelser og ritualer for krop, sind og sjæl,
hvor læseren kan skrive sin egen bog og skabe et liv med sig selv i centrum.

LAD HJERTET ÅBNE SIG
Loving Rituals byder læseren indenfor med særlige personlige sider,
som handler om læserens selvkærlige fundament i livet.
Side efter side åbenbares der nye øvelser og ritualer, som læseren kan selv udforske
for at skabe og integrere nye vaner, personlig visdom og støttende adfærd i livet.
Hjertelig velkommen til vores Peaceful Journey Univers.
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DET SÆRLIGE
Loving Rituals indeholder spændende sider med inspiration og smukke eksempler,
som guider læseren til at fortsætte rejsen med sine egne illustrationer, tanker og personlige visdom.
Som en smuk afslutning på bogen vil læseren finde flere tomme sider, som blot venter på,
at blive fyldt ud med læserens egen kreativitet.

HVORDAN
Loving Rituals fører læseren ind i 52 øvelser, som passer til hver eneste uge i årets gang.
Dette er naturligvis blot én ide, fordi bogen er skabt som læserens eget mesterværk.
Loving Rituals kan derfor nemt udfyldes i et naturligt flow, i læserens egen perfekte rækkefølge.
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SITTING IN MEDITATION

MEDITATION & VISUALISATION
It is time to look inward and enjoy the art of
meditation and visualisation.
Meditation is when you find your own peace.
It is about being present in the now, feeling your own needs,
answering inner questions, or just being aware, that you are centered.
Visualisation is about creating inner pictures of what you wish for.
You visualise to manifest your wishes just by seeing,
feeling and sensing yourself in the process.
Many people use visualisation to gain success.
Exercise
On the next page, you can write about the things that make you calm,
or draw small sketches of what you wish for.

I am peace
I am that,
I am

All is well

VISION
Loving Rituals er en del af det nye smukke Peaceful Journey Univers
hos Life Books by Sussanne Wexø. Den er skrevet på engelsk for at appellere
til et større publikum, og inviterer læseren ind i et mere nuanceret ordforråd.
Samtidig vil man kunne nyde en brugervenlighed, som de fleste danskere
sagtens kan lade sig inspirere af, og finde glæde ved.
Med den nye serie ønsker bestseller forfatteren Sussanne Wexø, at udvikle den
spændende selvudviklings trend med bøger, som gør læseren til hovedperson,
og som sikrer den personlig vej til succes, lykke og overskud i livet.
Kontakt Sussanne Wexø direkte på telefon: 2726 5851 eller mail: sussanne@sussannewexoe.dk

