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Vejen til dit indre rige Lenedra J. Carroll Hent PDF "Vejen til dit indre rige" er bogen til dig, der vil lære at
lytte til din sjæls stemme og have modet til at forfølge dine drømme. Gennem forskellige historier, og ikke

mindst på baggrund af en ulykke i barndommen, fortæller Lenedra J. Carroll, hvordan hun fandt sine
livsværdier, og hvordan hun ved at turde gå sin egen vej, også havde modet til at opfordre sin datter til at
forfølge sin drøm om en kunstnerisk karriere. Lenedra J. Carroll er forretningskvinde, sanger, kunstner og
forfatter og mor til sangerinden Jewel. Opvokset i landdistrikterne i Alaska i 1950&#39;erne blev hendes
primære indflydelse den store uspolerede vildmark, og hun blev dybt forbundet med naturens rytme og

cyklus. Gennem observation, praksis og vedholdenhed udviklede hun her en dyb åndelig forståelse af, hvad
det betyder at være et åndeligt væsen på jorden. Det er denne visdom og forståelse, der har inspireret Lenedra

J. Carroll til at skrive "Vejen til dit indre rige".
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