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Ved regnbuens fod Anna Ruskær Senft Hent PDF Forlaget skriver: Mange mennesker har mindst en gang i
deres liv nået nulpunktet - det punkt, hvor man allerhelst vil undgå at stå op til en ny dag. Her har Anna

Senft også været.

Der er ubesvarede spørgsmål i vores livsbane, og gåder vi gerne vil forstå. Et uforståeligt tab ramte Anna
Senft uventet så hårdt, at hun pludselig befandt sig i sit livs ørken. Der gik mange år, før hun forstod, hvorfor
de mørke nuancer ikke kunne udelades i hendes livsmønster, og før hun indså, at vi er født unikke og har en

total værdi i den måde, vi er skabt på.

Bogen rummer dels en skildring af Anna Senfts oplevelser af mirakuløs indgriben gennem et langt liv, både i
Danmark og i udlandet, dels en beskrivelse af en række mystiske budskaber fra det hinsidige.

Desuden rummer bogen en række spirituelle øvelser - en til hver dag i året.

En bog, der rammer en, og hvor man kan genkende følelser og reaktioner fra sit eget liv. En bog, der viser en
vej ud af mørket og frem til lyset Ved regnbuens fod.
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