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Jorden synger Bente Møller Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Jorden synger er en bog om, hvordan vi
selv kan søge visdom og kraft i naturen. Med de nordiske myter og sagn som basis viser den vej til et

eventyrrige, der er lige nu og her, og kaster nyt lys på Nordens tidlige spirituelle tradition.

I bogen fortæller Annette Høst om traditioner, hvor det hellige og det magiske er tæt forbundet. Om ritualer,
der ærer frugtbarheden og den levende jord. Og om menneskenes møder med naturens væsner og urkræfter,

der har afsat tydelige spor i vores mytologi og eventyr. Spor, som mennesker her og nu kan følge.

For dem der selv vil prøve at følge sporene ind i den fortryllede skov giver bogen et væld af anvisninger.
Annette bruger både de gamle fortællinger og sin egen mangeårige erfaring som vejviser tilbage til jorden.
Hun spejler de nordiske historier i eksempler fra indiansk, keltisk og sibirsk tradition. Og i friske oplevelser

hentet fra vildnisset af moderne mennesker.

Jorden synger er blevet til i et samarbejde mellem Annette Høst og journalist Bente Møller Sørensen. Den
kombinerer Annettes store viden om shamanisme og nordisk trolddomstradition med Bentes erfarne

formidlingsevne. Det er blevet til en dejlig bog spækket med kundskaber, og fortalt i et letlæseligt sprog
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