Aantrekken en afstoten tegelijk kennen we allemaal in elke relatie.
Maar wat als het zo intens wordt dat het je leven rigoureus verandert?
Heb je ooit iemand ontmoet die je heeft ‘overvallen’ door een
onvoorwaardelijke liefde, zo diep als je die nog nooit hebt gekend. Een
liefde die er ineens was, zonder dat je er iets voor hoefde te doen.
Werd je tegelijkertijd door diezelfde persoon geconfronteerd met
jezelf. Met je moeilijkste emoties, die je het verst had weggestopt.
Misschien heb je dan een soulmate ontmoet. De verbinding tussen
soulmates lijkt een liefdesband over levens heen. Soulmates worden
hierdoor onlosmakelijk geassocieerd met reïncarnatie. Wat gebeurt er? Hoe
ga je ermee om? Waarom komt zoiets heftigs in je leven?
75 intense ontmoetingen van soulmates
Een soulmate of zielsverwant ontmoeten kan een bijzondere ervaring zijn.
Ook voor eventuele partners kan het lastig te begrijpen zijn. Dit boek
nodigt je uit om 75 persoonlijke ervaringsverhalen te lezen over het
fenomeen soulmates. De auteur heeft deze ervaringen verzameld van
mensen die zelf deze bijzondere liefdesband hebben gevoeld. Zij weten
dus als geen ander waar ze het over hebben. Dit boek is een verslag van
hun intense, waargebeurde verhalen, belevingen en emoties. Voor mensen
die met zielsliefde te maken hebben is dit een herkenning, een erkenning
of soms een openbaring. Voor anderen is het een meeslepend boek over
persoonlijke worstelingen en groei om weer echt jezelf te zijn.
Over de samensteller
Tiny Kanters MKM is ervaringsdeskundige op het
gebied van zielsliefde. Hij is trainer en coach voor
bedrijven bij trueYou®. Daarbij helpt hij mensen meer
succesvol, authentiek en geïnspireerd te zijn. Daarnaast
is hij kunstenaar. Met deze unieke verzameling van
zielsliefde-ervaringen maakt hij het fenomeen
‘soulmates’ voor een breed publiek toegankelijk.
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