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Lyskriger Kyle Gray Hent PDF At være lyskriger handler ifølge engleeksperten Kyle Gray om at følge sin

egen sjæls lys og tjene verden på en måde, som også tjener en selv. Mange spirituelle mennesker ønsker at stå
til tjeneste, men de ender med at slide sig selv op, fordi de ikke har lært at passe på sig selv. Kyle Gray har
selv været der. Han har altid følt et stærkt kald til at støtte, vejlede og inspirere andre mennesker, hvilket han
har gjort i mange år. Men da han var ved at brænde ud, måtte han indse nødvendigheden af at tage vare på sig
selv. I århundreder, skriver han, har lysarbejderens vej handlet om selvopofrelse, men tiden er inde til, at der
bliver lavet om på den forestilling. For virkelig at kunne hjælpe andre, pointe-rer han, bliver man nødt til selv
at være hel og kunne sige nej. I sin nye bog, Lyskriger, guider han læseren til både at afdække sit åndelige
kald og identificere, hvad der står i vejen for at udleve det. Og han viser, hvordan man kan være autentisk og
stå frem med sine meninger og følelser – lyskrigerens vej handler nemlig ikke om at opfylde andres behov og
forventninger. Ifølge Kyle Gray er der behov for en sund balance mellem at tage sig af sig selv og andre.
Bogen er inspirerende og let læst, og som altid gør Kyle Gray opmærksom på, at englene står klar til at

hjælpe, så snart vi beder om det.

 

At være lyskriger handler ifølge engleeksperten Kyle Gray om at
følge sin egen sjæls lys og tjene verden på en måde, som også tjener
en selv. Mange spirituelle mennesker ønsker at stå til tjeneste, men
de ender med at slide sig selv op, fordi de ikke har lært at passe på
sig selv. Kyle Gray har selv været der. Han har altid følt et stærkt
kald til at støtte, vejlede og inspirere andre mennesker, hvilket han
har gjort i mange år. Men da han var ved at brænde ud, måtte han
indse nødvendigheden af at tage vare på sig selv. I århundreder,
skriver han, har lysarbejderens vej handlet om selvopofrelse, men
tiden er inde til, at der bliver lavet om på den forestilling. For

virkelig at kunne hjælpe andre, pointe-rer han, bliver man nødt til
selv at være hel og kunne sige nej. I sin nye bog, Lyskriger, guider



han læseren til både at afdække sit åndelige kald og identificere,
hvad der står i vejen for at udleve det. Og han viser, hvordan man
kan være autentisk og stå frem med sine meninger og følelser –

lyskrigerens vej handler nemlig ikke om at opfylde andres behov og
forventninger. Ifølge Kyle Gray er der behov for en sund balance
mellem at tage sig af sig selv og andre. Bogen er inspirerende og let
læst, og som altid gør Kyle Gray opmærksom på, at englene står klar

til at hjælpe, så snart vi beder om det.
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