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Denne bog er en personlig beretning skrevet af en kvinde, der gennem egne oplevelser er blevet overbevist
om, at vi har levet før. Det er bare ikke alle, der er bevidste om det. Hun begyndte at få en række syn, som
hun fortolkede som erindringsglimt fra tidligere liv. Efter at hun havde mødt en kvinde, som hun følte sig
stærkt forbundet med, oplevede hun nogle meget voldsomme følelsesmæssige udsving, og det påvirkede
hende, så der blev sat gang i hendes personlige udvikling. Hun blev overbevist om, at de to havde kendt

hinanden i tidligere liv, og at de var det, der kaldes "Tvilling-Flammer".
Hun har brugt sine særlige healer-evner til at hjælpe andre, bl.a. gennem fjernhealing.

En af bogens konklusioner lyder:

"Så ... alt det, der sker med os, er for vores egen videre udviklings skyld og til gavn for moder Jord, og for at
vi Tvilling-Flammer kan være et skridt foran, så vi med vores arbejde kan hjælpe andre fremad – det er mere

effektivt med vores forenede styrke."
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