
Engle & naturånder
Hent bøger PDF

Geoffrey Hodson

Engle & naturånder Geoffrey Hodson Hent PDF Forlaget skriver: Få clairvoyante forskere har sat sig større
spor i nyere tid end Geoffrey Hodson (1886-1983), og når det drejer sig om udforskningen af engle og

naturånder er han uovertruffen.

Denne bog er to epokegørende værker samlet i én, nemlig Hodsons to første værker, som sjældent ses i den
sammenhæng, de fortjener - nemlig som to dele af samme bog. Det drejer sig om værket Fairies at Work and
at Play fra 1925, hvor Hodson videregiver sine observationer fra omkring 1921-24, og det opfølgende værk
The Kingdom of Faerie fra 1927, som direkte tager tråden op fra første værk, og giver yderligere beskrivelser
af de indre verdeners beboere, foretaget i 1925-26. Begge bøger er fra midten af 1920'erne, og alligevel taler
de direkte til os med en forbløffende aktualitet her i begyndelsen af det 21. århundrede, hvor vi gradvist
opdager, at vi må genvinde det harmoniske forhold til naturen, både den synlige og den mere subtile.
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