
Skygger før daggry
Hent bøger PDF

Teal Swan
Skygger før daggry Teal Swan Hent PDF Forfatteren Teal Swan voksede op i stille landlige omgivelser, men
hendes barndom var alt andet end fredelig. Bag de pæne facader i de omkringliggende byer, hvor folk var
meget religiøse, lurede der frygtelige hemmeligheder. Teal Swan tiltrak sig opmærksomhed pga. sine

overnaturlige evner, der bl.a. gjorde, at hun var clairvoyant, kunne se auraer og kommunikere med afdøde, og
i 13 år led hun frygtelige seksuelle og følelsesmæssige overgreb, begået af et medlem af en lokal kult. Hun
slap væk, men var i en tilstand af fuldstændig afmægtighed og smerte. På mirakuløs vis kæmpede hun sig ud
af mørkets skygger og helt frem i lyset og er i dag en respekteret spirituel lærer. I første del af Skygger før
daggry fortæller hun med rå intensitet sin barske historie om, hvad der skete i hendes barndom, og hvordan
hun endte med at vende selvhad til selvkærlighed. I anden del giver hun læseren redskaber til at komme
gennem og heale alle de udfordringer livet byder på. Bogen er både gribende læsning og en stærk guide til
personlig udvikling, fuld af dybe indsigter, spirituelle perspektiver og transformerende øvelser og redskaber,

der kan lede frem til selvkærlighed og et stærkt selvværd.
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