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I selskab med ånder Dortea Berg-Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Dortea Berg-Jensen fortæller i denne
bog om, hvordan sygdom fik hende til, at sadle om fra rideskoleejer til clairvoyant. Dortea fortæller om,

hvordan hun allerede som barn talte med ånder. Og hvordan hun i sit voksne liv måtte erkende, at livet skulle
tage en gevaldig drejning, hvis ikke hele hendes krop skulle føles syg og sovende. Denne erfaring giver hun

nu videre.

»Dortea har ikke tidligere udgivet bøger, og denne kommer på hendes eget forlag, det mærker man nu ikke.
Bogen er velstruktureret, velskrevet og nem at læse og med budskab til mange.«

- DBC lektørudtalelse

Mange har mødt Dortea Berg-Jensen til foredrag rundt i landet og bogen er et herligt gensyn og er du
interesseret i den mediumistiske verden, vil du nyde hendes levende måde at fortælle om ånder og

åndeverdenen på.
I selskab med ånder er ikke alene en håndbog, hvor du får forklaringer på spirituelle emner, men også en

bog, der giver dig gode redskaber til selvudvikling og inspiration til at nå dine egne mål i livet.

Bogen indeholder også klientberetninger, hvori mennesker der har fået clairvoyance af Dortea fortæller om
deres oplevelser, og du får forslag til øvelser, så du kan træne dine egne spirituelle energier.
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clairvoyant. Dortea fortæller om, hvordan hun allerede som barn
talte med ånder. Og hvordan hun i sit voksne liv måtte erkende, at
livet skulle tage en gevaldig drejning, hvis ikke hele hendes krop
skulle føles syg og sovende. Denne erfaring giver hun nu videre.

»Dortea har ikke tidligere udgivet bøger, og denne kommer på
hendes eget forlag, det mærker man nu ikke. Bogen er

velstruktureret, velskrevet og nem at læse og med budskab til
mange.«

- DBC lektørudtalelse

Mange har mødt Dortea Berg-Jensen til foredrag rundt i landet og
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