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– spirituelle oplevelser er en bog om personlige spirituelle oplevelser. Forfatteren fortæller om, hvordan det er
at være født synsk. Hun fortæller, hvordan det har været for hende at leve livet som et spirituelt og synsk

menneske samtidig med at skulle leve et praktisk liv med lønarbejde. Bogen omhandler flere tidligere liv, der
enten er dukket op spontant, eller som forfatteren har opsøgt for at få løst op for blokeringer. I bogen er der
beretninger om, hvordan hun er blevet opsøgt af forskellige åndelige energier, som er kommet med beskeder
til hende. Og med beskeder, som skulle bringes videre. Den omtaler syn af ufoer, og den omtaler, hvordan

man som sjæle og inkarnerede hjælper hinanden, liv efter liv.

Uddrag af bogen

Da jeg var 5 år gammel, fik jeg nemlig, spirituelt set, en dag sat en krone af guld på mit hoved, jeg blev iført
en fin skinnende guldkjole og jeg fik hældt ren, klar energi ud over mig med et drys af blåt i. Det var en
mandlig energi, der gav mig dette. Han stod på min højre side og pegede mod højre, mens han sagde: ”Du
skal gå den vej.” Han identificerede sig ikke nærmere, desværre. Jeg kalder ham ”Ånden”. Selve oplevelsen
var rolig og fredfyldt og ganske enkel. At gå til højre betyder at gå den spirituelle vej, har jeg læst engang.

Om forfatteren

Elisabeth Bächler Skovbjerg er født på Fyn i 1958. De synske og spirituelle evner er medfødte, ligesom en
hel del af den spirituelle viden, hun har i dag. Hun er vokset op på en gård og i tæt kontakt med naturen, der

stadig er et af hendes foretrukne steder at være. Ved siden af sit arbejde som socialpædagog har hun
videreudviklet sine spirituelle evner. Meget af det, hun kan, er kommet til hende. Der er i årenes løb kommet

åndelige energier med beskeder og oplysninger.
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