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Dyrenes magi Gordon Smith Hent PDF Forlaget skriver: Gordon Smith er meget berømt for at formidle
kraftfulde budskaber fra folks nærmeste, som befinder sig i åndeverdenen. Men ofte er det ikke kun

menneskelige venner og familiemedlemmer, som kommer igennem – dyrene, som har været os nær i livet,
bliver også ved med at besøge os efter deres død.

I denne bemærkelsesværdige bog fortæller Gordon Smith om nogen af de fantastiske oplevelser, som folk har
haft både i vores egen verden og i åndeverdenen. Der er bl.a. historier om hunde som instinktivt ved, hvornår
deres ejere kommer hjem, kæledyr, som har reddet deres ejeres liv, og dyr som har fundet måder at vise deres

familier, at de stadig er hos dem efter deres død.

Gennem disse smukke historier viser Gordon Smith, hvor dybt vores kæledyr egentlig føler for deres
menneskefamilier og den grundlæggende og underbevidste forståelse, de har for verden omkring sig.
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