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Løft låget - og tænk livet om Poul Blak Hent PDF Forlaget skriver: De spiritiske medier Marion Dampier-
Jeans og Bettina Therkildsen spiller sammen og hver for sig en helt afgørende rolle for denne bogs tilblivelse.

Marion Dampier-Jeans er født i Slagelse, men har siden sit 19. år boet i London, hvor hun er præst i den i
England statsanerkendte spiritistiske kirke.

Bettina Therkildsen er leder af - og formand for bestyrelsen i - Lysets Hus i Århus.

Mødet med disse to kvinder blev for denne bogs forfatter indgangen til en verden af, hvad man måske kunne
kalde, ´det utroligt normale´. Nemlig det normale som i starten er svært at tro på. Altså den del af den

psykiske verden som kaldes parapsykologisk, og den tro, som den kristne kirke indtil videre har haft held til
at stemple som overtro.

Men er det såkaldte parapsykologiske og denne ´overtro´ spor andet, end hvad der beskrives på næsten hver
eneste side i Bibelen?
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