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Lad dit indre lys skinne Debbie Ford Hent PDF Forlaget skriver: Den verdenskendte spirituelle lærer og
ekspert i skyggearbejde, Debbie Ford, døde i 2013 efter en langvarig kamp mod kræft. Nu her flere år senere
er der dukket et manuskript op, som hun skrev kort før sin død, og som handler om at finde sin spirituelle
kerne - den guddommelighed, der bor i vores indre, og som skal findes i vores hjerte. I sine tidligere bøger

beskæftigede Debbie Ford sig med vores skyggesider, men her fokuserer hun på lyset og kærligheden, som er
tættere på, end vi forestiller os. Ofte søger vi lykken uden for os selv og ser en verden fuld af flygtighed og
lidelse. Vi har glemt, at kærligheden og guddommeligheden er en uløselig del af os selv. Trods de ydre

omstændigheder og hændelser vil den aldrig forlade os, aldrig mislede os og aldrig skuffe os. Lad dit indre
lys skinne er et smukt kærlighedsbrev – en invitation til at turde elske os selv, erkende vores

guddommelighed og det ubrydelige bånd med Gud, som vil gøre det muligt for os at træde fuldt og helt ind i
det liv, vi er bestemt til at leve.Jeg ville slette ”skabe” og bare skrive ”ubrydelige bånd” – så det drejer sig om

at erkende det og ikke skabe det.
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