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Den här energiguiden är i första hand skriven för män.

Här hittar du ny kunskap som vi lär ut och förklarar på ett konkret och logiskt sätt, så du kan ta hand om,
försvara och beskydda dig själv och din personliga energi i olika situationer.

Du kommer också lära dig hur du hanterar energitjuvar i ditt vardagsliv, på jobbet och i andra situationer. På
så sätt kan du undvika att bli trött och dränerad på din personliga energi.

Bäst av allt är att det bara tar några få minuter om dagen att göra våra Energy Self-Defense-övningar, och om
du använder dem varje dag så behöver du inte längre tappa din egen energi. Vi lär dig också hur du tar

tillbaka den energi som du redan har förlorat.

Vi vet av erfarenhet att Energy Self-Defense-verktygen i den här boken fungerar. Även om du aldrig har
arbetat med energi tidigare så utmanar vi dig att prova och se vad din egen arbetsinsats, nya kunskaper och

förståelse ger dig i form av balans och framgång i livet.

Grattis och lycka till med dina nya kunskaper om energi!
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