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Helt åben er en moderne spirituel guide bygget op omkring forfatteren Tosha Silvers underholdende og
øjenåbnende hverdagshistorier, der på én og samme gang er både unikke og helt almindelige.

På hver side i bogen minder hun os om, at vi alle hver eneste dag bliver berørt af det guddommelige på talrige
og mange gange overraskende måder.

Når vi lærer at blive opmærksomme og tillader det guddommelige at vise os vejen, kan vi langt om længe
lægge den tunge byrde af både frygt, håb og meninger om, hvordan tingene burde være, fra os. Og når vi
således dropper egoet dagsordener og bestillingslister, skaber det plads for en højere plan hinsides sindets

manipulationer - livet åbner sig for os, og vi kan nyde den storslåede forestilling, der er vores liv.

Helt åben er en helt igennem charmerende, morsom og livsbekræftende bog, fuld af boblende energi, visdom
og inspiration til at gå den vej miraklerne sker. Bogen er velskrevet, let læst og fuld af historier alle kan

relatere til og blive næret af.
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