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Mellem to verdener Marion Dampier-Jeans Hent PDF ”Det spirituelle har altid eksisteret. Men vi vil ikke
vide af det mere.” I "Mellem to verdener" fortæller det spiritistiske medium Marion Dampier-Jeans om en
række tankevækkende oplevelser, hun har haft med den åndelige verden. Om det at have en særlig sans for
det spirituelle. Og om den skepsis hun møder i en fortravlet, moderne verden, hvor mennesket har mistet

evnen og viljen til at opfatte de signaler, som ånderne sender. Fra sit ståsted mellem to verdener deler Marion
gavmildt ud af sine livserfaringer og beretter om det spirituelle, på en måde der vil gøre enhver nogle
indsigter rigere. Mellem to verdener er en bog om den spiritistiske lære, men også en personlig og

nærværende beretning om Marions erfaringer med vidt forskellige mennesketyper og kulturer – fra John
Lennon, George Harrison og 1970’ernes britiske rock’n’roll-jetset og til den oprindelige grønlandske

befolkning. Marion Dampier-Jeans har længe været et kendt og respekteret medium herhjemme efter sine
bøger "Mit liv med ånderne" og "Stemmer fra en anden verden" og sin medvirken i tv-programmerne

"Åndernes Magt" og "Fornemmelse for mord". "Mellem to verdener" er fortalt til journalist Charlotte Kehler i
det livsbekræftende og lettilgængelige sprog, der er blevet Marions kendemærke.

 

”Det spirituelle har altid eksisteret. Men vi vil ikke vide af det mere.”
I "Mellem to verdener" fortæller det spiritistiske medium Marion

Dampier-Jeans om en række tankevækkende oplevelser, hun har haft
med den åndelige verden. Om det at have en særlig sans for det
spirituelle. Og om den skepsis hun møder i en fortravlet, moderne
verden, hvor mennesket har mistet evnen og viljen til at opfatte de

signaler, som ånderne sender. Fra sit ståsted mellem to verdener deler
Marion gavmildt ud af sine livserfaringer og beretter om det

spirituelle, på en måde der vil gøre enhver nogle indsigter rigere.
Mellem to verdener er en bog om den spiritistiske lære, men også en
personlig og nærværende beretning om Marions erfaringer med vidt
forskellige mennesketyper og kulturer – fra John Lennon, George



Harrison og 1970’ernes britiske rock’n’roll-jetset og til den
oprindelige grønlandske befolkning. Marion Dampier-Jeans har
længe været et kendt og respekteret medium herhjemme efter sine
bøger "Mit liv med ånderne" og "Stemmer fra en anden verden" og

sin medvirken i tv-programmerne "Åndernes Magt" og
"Fornemmelse for mord". "Mellem to verdener" er fortalt til

journalist Charlotte Kehler i det livsbekræftende og lettilgængelige
sprog, der er blevet Marions kendemærke.
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