
Kontakt med det ukendte
Hent bøger PDF

Irma Lauridsen
Kontakt med det ukendte Irma Lauridsen Hent PDF Hvad er det folk oplever, når de har haft en

”overnaturlig” eller spirituel oplevelse? Når de har haft kontakt med ”det ukendte”? Det har Irma Lauridsen
talt med en lang række mennesker om, der alle har en usædvanlig historie at berette om oplevelser, de ikke

kan forklare logisk eller rationelt. Beretningerne handler om, hvad ganske almindelige mennesker har set eller
mærket på egen krop, og noget af det er for dem så ufatteligt, at de aldrig efterfølgende har talt med nogen
om det. I bogen fortæller folk detaljeret, hvordan de på vidt forskellige måder har oplevet ting, de aldrig har
drømt om kunne forekomme, og som har forandret deres tilværelse for altid. Irma Lauridsen lader hver af
fortællerne komme til orde på deres egen måde, uden at blande sig eller kommentere, og giver dermed

læseren mulighed for at gøre sig sine egne overvejelser om disse fænomener.

 

Hvad er det folk oplever, når de har haft en ”overnaturlig” eller
spirituel oplevelse? Når de har haft kontakt med ”det ukendte”? Det
har Irma Lauridsen talt med en lang række mennesker om, der alle
har en usædvanlig historie at berette om oplevelser, de ikke kan
forklare logisk eller rationelt. Beretningerne handler om, hvad

ganske almindelige mennesker har set eller mærket på egen krop, og
noget af det er for dem så ufatteligt, at de aldrig efterfølgende har talt
med nogen om det. I bogen fortæller folk detaljeret, hvordan de på
vidt forskellige måder har oplevet ting, de aldrig har drømt om

kunne forekomme, og som har forandret deres tilværelse for altid.
Irma Lauridsen lader hver af fortællerne komme til orde på deres
egen måde, uden at blande sig eller kommentere, og giver dermed
læseren mulighed for at gøre sig sine egne overvejelser om disse

fænomener.
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