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Engle i mit hår Lorna Byrne Hent PDF Forlaget skriver: Lorna Byrne har set og kommunikeret med engle,
siden hun var barn. Da hun var lille, blev hun opfattet som langsom og »tilbage«, fordi hun ikke syntes

interesseret i sine omgivelser. I Engle i mit hår taler hun for første gang om, hvordan hun kunne se en anden
verden af engle og ånder midt iblandt os. I mange år antog hun, at alle andre kunne se det samme. Englene

hjælper hende gennem livet og er vidnesbyrd om, at vi er beskyttet.

Engle i mit hår er en biografi om en moderne kvindes liv i Irland. Det er samtidig en poetisk bog om en
mystiker fra fattige kår med en vanskelig barndom, som finder kærligheden og mister den igen, samtidig med
at hun kommunikerer med engle hele livet. Hun bliver en berømt og elsket healer og lærer i Irland og skriver

sent i livet en bog, som rører manges hjerter.

»Engle i mit hår er mere end blot en selvbiografi. Det er en åbenbaring, der vil åbne dine øjne og ændre dit
liv.«

– Matthew E. Adams
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