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Engledagbogen Doreen Virtue Hent PDF Engle har altid været symbol på åndelighed og en anden dimension,
og for nogle mennesker er engle en realitet, de lever med i hverdagen. Doreen Virtue er en af dem, der har
levet med engle hele sit liv. Hun formidler englenes visdom om og forståelse af menneskelivet i alle dets

aspekter via 365 tekster, som inviterer til at begynde - eller afslutte - hver dag med bekræftende, healende og
opløftende læsning under overskrifter som: Glem tiden • Hav tålmodighed med dig selv • Giv slip • Et skridt

ad gangen • Send kærlighed i forvejen •Tillad englene at hjælpe dig • Husk, at du er storslået.

Teksterne inspirerer os til at se det positive i livet, styrker os i følelsen af, at vi ikke er alene, og hjælper os til
at opbygge tillid til, at livet vil os det godt. Bogen kan også bruges som en form for opslagsbog, hvor et

vilkårligt opslag giver et beroligende pusterum i dagligdagen.

Doreen Virtue har været clairvoyant hele sit liv. Hun har en ph.d. i klinisk psykologi, og hun er tidligere leder
af flere psykiatriske hospitalsafdelinger. Hendes forfatterskab tæller mere end 20 bøger, som er oversat til en
lang række sprog. Hun afholder kurser og foredrag om engle rundt omkring i verden, og regnes i dag for en af

de mest vidende om englenes univers.
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