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Imellem Sagar Constantin Bohnstedt Hent PDF En spirituel spændingsroman om livet og døden og det som er
imellem. IMELLEM af Sagar Constantin Bohnstedt tager læseren med på en opsigtsvækkende rejse, en rejse
som præsenterer os for en ny mening med livet. Eva Back er på vej hjem fra en tre ugers forretningsrejse, og
har efterladt sin femårige søn hos eksmanden, da hendes fly styrter ned. Ulykken efterlader hende i koma, ude
af stand til at respondere på lægernes eller hendes lille drengs forsøg på at få kontakt til hende. Men mens

Evas krop ligger i koma, er hendes sjæl rejst til et som kaldes In Between. Det er en verden som svæver inde i
skyerne oven over vores verden. In Between er et midlertidigt hjem for mennesker som skal beslutte om de
vil tilbage til deres liv på jorden, eller om de vil blive og fortsætte til det næste niveau i deres udvikling. Det
er et vidunderligt sted, fyldt med spirituel hjælp og moderne teknologi. Det er også et sted hvor mennesker
står ansigt til ansigt med sig selv for første gang. Da Eva ankommer til In Between er hun fuldkommen sikker
i sin sag: hun skal tilbage til sin søn hurtigst muligt. Men langsomt går det op for hende, at alt det hun troede
om sig selv og sit liv, ikke er helt som hun forestillede sig. Og med denne erkendelse står det klart for hende
at valget bliver meget sværere end hun nogensinde havde troet. IMELLEM er en intens og tankevækkende
roman. På samme tid er den også umådeligt underholdende. Sagar Constantin Bohnstedt har en rig fantasi og
en strålende humor, og hun har brugt disse evner til at virkeliggøre In Between på en meget fascinerende
måde. I fortællingen møder vi en række personligheder som er lette at relatere til, herunder den spirituelle
Thomas, som bliver en nær ven af Eva, den forførende Annabel, samt den mystiske Mester. Du bliver vidne
til et hav af små mirakler som Skyconen (den I-phone vi alle drømmer om) og en video enhed som gør det
muligt for dem I In Between at følge deres kære på Jorden. Historien er som en dyb meditation over livet og
døden, og samtidig en gribende historie om en kvinde som står ansigt til ansigt med den sværeste beslutning i
sit liv. IMELLEM er en historie som rører de store følelser. Den stiller skarpt på de valg vi træffer i vores liv,
den måde vi prioriterer og ofte glemmer at være til stede og leve livet mens vi har det. Det er en bog som kan
provokere, men også ruske op i læseren på en kærlig måde. IMELLEM kan sammenlignes med romaner som
"Den Niende indsigt" og "Alkymisten", for den har samme evne til at tryllebinde læseren, som samtidig får en
stor potion selvindsigt. Sagar Constantin Bohnstedt (f. 1972) er i dag selvstændig, forfatter, foredragsholder,
spirituel underviser og Neo Feng Shui Mester. Hun er uddannet Osho terapeut og har i mange år studeret og
praktiseret meditation og psykologi. Hun er kendt fra DR1 programmet "Ryd op i dit liv", hvor over 600.000

seere fulgte hende hver uge. Hun har tidligere været producer på både DR og TV2/ Danmark. Sagar har
blandt andet haft ansvaret for dækningen af cykelløbet Tour de France. Sagar Constantin Bohnstedt holder
foredrag om at udleve sine drømme, om selvudvikling og om Neo Feng Shui, som hun også tidligere har
udgivet bøger om. Hun har de sidste par år omdelt 15.000 eksemplarer af sin roman, i en tidligere form,
gratis, på dansk og engelsk. I San Francisco, Los Angeles, London, Aarhus og København har hun foræret

folk sin bog. Læs mere om bogen og Sagar på www.worldawareness.dk

 



En spirituel spændingsroman om livet og døden og det som er
imellem. IMELLEM af Sagar Constantin Bohnstedt tager læseren

med på en opsigtsvækkende rejse, en rejse som præsenterer os for en
ny mening med livet. Eva Back er på vej hjem fra en tre ugers

forretningsrejse, og har efterladt sin femårige søn hos eksmanden, da
hendes fly styrter ned. Ulykken efterlader hende i koma, ude af stand
til at respondere på lægernes eller hendes lille drengs forsøg på at få
kontakt til hende. Men mens Evas krop ligger i koma, er hendes sjæl
rejst til et som kaldes In Between. Det er en verden som svæver inde
i skyerne oven over vores verden. In Between er et midlertidigt hjem
for mennesker som skal beslutte om de vil tilbage til deres liv på

jorden, eller om de vil blive og fortsætte til det næste niveau i deres
udvikling. Det er et vidunderligt sted, fyldt med spirituel hjælp og
moderne teknologi. Det er også et sted hvor mennesker står ansigt til
ansigt med sig selv for første gang. Da Eva ankommer til In Between

er hun fuldkommen sikker i sin sag: hun skal tilbage til sin søn
hurtigst muligt. Men langsomt går det op for hende, at alt det hun

troede om sig selv og sit liv, ikke er helt som hun forestillede sig. Og
med denne erkendelse står det klart for hende at valget bliver meget
sværere end hun nogensinde havde troet. IMELLEM er en intens og

tankevækkende roman. På samme tid er den også umådeligt
underholdende. Sagar Constantin Bohnstedt har en rig fantasi og en
strålende humor, og hun har brugt disse evner til at virkeliggøre In
Between på en meget fascinerende måde. I fortællingen møder vi en

række personligheder som er lette at relatere til, herunder den
spirituelle Thomas, som bliver en nær ven af Eva, den forførende

Annabel, samt den mystiske Mester. Du bliver vidne til et hav af små
mirakler som Skyconen (den I-phone vi alle drømmer om) og en

video enhed som gør det muligt for dem I In Between at følge deres
kære på Jorden. Historien er som en dyb meditation over livet og

døden, og samtidig en gribende historie om en kvinde som står ansigt
til ansigt med den sværeste beslutning i sit liv. IMELLEM er en
historie som rører de store følelser. Den stiller skarpt på de valg vi

træffer i vores liv, den måde vi prioriterer og ofte glemmer at være til
stede og leve livet mens vi har det. Det er en bog som kan provokere,
men også ruske op i læseren på en kærlig måde. IMELLEM kan

sammenlignes med romaner som "Den Niende indsigt" og
"Alkymisten", for den har samme evne til at tryllebinde læseren, som
samtidig får en stor potion selvindsigt. Sagar Constantin Bohnstedt
(f. 1972) er i dag selvstændig, forfatter, foredragsholder, spirituel

underviser og Neo Feng Shui Mester. Hun er uddannet Osho terapeut
og har i mange år studeret og praktiseret meditation og psykologi.
Hun er kendt fra DR1 programmet "Ryd op i dit liv", hvor over
600.000 seere fulgte hende hver uge. Hun har tidligere været

producer på både DR og TV2/ Danmark. Sagar har blandt andet haft
ansvaret for dækningen af cykelløbet Tour de France. Sagar

Constantin Bohnstedt holder foredrag om at udleve sine drømme, om



selvudvikling og om Neo Feng Shui, som hun også tidligere har
udgivet bøger om. Hun har de sidste par år omdelt 15.000

eksemplarer af sin roman, i en tidligere form, gratis, på dansk og
engelsk. I San Francisco, Los Angeles, London, Aarhus og

København har hun foræret folk sin bog. Læs mere om bogen og
Sagar på www.worldawareness.dk
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