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Min vei ut av mørket Anne Kari B. Solstad Hent PDF "Min vei ut av mørket" inneholder Mørke midt på
dagen + "Videre i Lyset", som er 2 bøker i en triologi. Den skrevet av Anne Kari B Solstad, Porsgrunn.

Boka er kanalisert fra Universet via hennes far. Det er spennende informasjon, engasjert fortalt om et stoff
som er fremmed for mange, men helt i tiden! Den vil helt sikkert skape debatt og sette i gang noen tanker.

Det er svært mange som går omkring med tanker om disse spørsmålene. Hun sier selv at "det skulle mindre
enn denne boka til for å bli brent som kjetter i middelalderen."

Her er et utdrag fra 3. kapittel:

En tåkete og mørk høstmorgen. Jeg våknet etter 10 timers søvn, totalt utslitt og hadde mest lyst til å bli under
dyna for godt! Inni i meg var det totalt mørke, og hadde vært det lenge. Jeg var langt nede på grunn av

bivirkninger etter antibiotika.
Jeg gikk i dusjen og ba om å få lov til å slippe å leve…
Da hørte jeg et BRØL inne i hodet: det var pappa: NEI!!

Samtidig som det isnet ned over ryggen under det varme vannet. Isinga er pappas signatur fra den Andre
Siden.

Jeg kvakk så jeg nesten datt ut av dusjen! I alle…

Bok nr 3 kommer i 2015/16.
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