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Væk dine energier og forvandl dit liv ved hjælp af krystaller, farver, aromaterapi og positiv tænkning. I
indledningen til bogen skriver Margret Ann Lembo, at det er op til dig selv, om du ønsker at forvandle dit liv.

Du kan, skriver hun, blive raskere, lykkerligere, og mere tilfreds, hvis du ønsker det.

Margaret Ann Lembo ejer The Crystal Garden. I mere end 20 år har hun ledet workshops og kurser over hele
USA. Dine følelser, tanker and hele livssituation afgiver, selvfølgellig, energier og vibrationer, Det et er de
signaler som du udsender. Og relativt let lader det sig gøre, siger Margaret Ann, at forandre og vitalisere dit
sind. Bogen vil med andre ord give læseren mulighed for at opnå ægte forandring og en højere grad af
harmoni. I bogen er det farver, krystaller, sten, og energicentrene og chakraerne, der er i centrum. Og
forfatteren lover læseren, at hun vil være I stand til at hjælpe med så at sige at kalibrere sindet og skabe

muligheder for en højere selvbevidsthed. Hertil hjælper stenene, krystallerne, chakraerne. Der er et 16 siders
tillæg med farvegengivelser af sten og krystaller.

Det der gør Magaret Lembos bog til noget særligt er, at den er så enkelt og letbegribelig. Vi ved det jo godt:
Det handler om energi og balnce. Vores egen i forhold til alt det, der omgiver os.
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