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Ringen Sagar Constantin Bohnstedt Hent PDF Forlaget skriver: Ringen er en spirituel spændings- og
udviklingsroman fuld af overraskelser og med et nyt perspektiv på livet. 

 
I Sagars første roman Imellem valgte Eva efter et flystyrt at blive i In Between, frem for at fortsætte sit liv på
Jorden. In Between er et opsamlingssted inde i skyerne, hvor man kommer hen, hvis man dør pludseligt. Nu
bliver Eva sendt tilbage til Jorden med en opgave: Hun skal finde de to sidste medlemmer af Ringen og tage

dem med til In Between. Ringen består af syv vise og - gamle sjæle, der sammen kan få adgang til en
afgørende indsigt, som verden desperat har brug for.

 
Hvis Ringen ikke samles nu, er det usikkert om det nogensinde igen vil lykkes. Eva har kun 42 dage til at
finde de to sidste medlemmer og overbevise dem om, at de skal tage med hende til In Between. Hun ved

hverken hvor eller hvem, hun skal lede efter.
 

I de 42 dage på Jorden bliver Eva udfordret på sin livsopfattelse, sin tro og ikke mindst på sin
retfærdighedsfølelse. Hun må overskride grænser inde i sig selv, som hun aldrig havde troet hun ville komme

i nærheden af og må se sit verdensbillede smuldre.
 

Ringen er et medrivende drama om at finde sin plads i livet, et drama om at finde nålen i høstakken, om kun
at have sig selv og sin intuition at stole på, når livet er besværligt og gør mere ondt, end man tror man kan

klare.
 

Ringen er efterfølgeren til romanen Imellem.
 

Sagar Constantin Bohnstedt (f. 1972) er i dag selvstændig, forfatter, foredragsholder, spirituel underviser og
Neo Feng Shui Mester. Hun afholder kurser og uddannelse i personlig og spirituel udvikling, hvor hun

uddyber de redskaber som Eva lærer i bøgerne. Sagar formår at bringe spiritualitet helt ned på jorden og hun
sætter ord på følelser og oplevelser som næsten alle kan genkende fra sig selv. Hendes evne til at arbejde med
bevidsthed, gør at alle kan opleve et løft i deres liv og udvikle sig, både gennem bøgerne, foredrag og kurser.

 
Uanset om du møder Sagar til et af hendes foredrag eller kurser, eller læser en af hendes bøger, vil du mærke
hendes varme humor og store kærlighed. Hun er en sand mester i at formidle så alle føler sig set og løftet.

Hun deler altid gavmildt ud af sin store visdom og indsigt.
 

Tidligere har Sagar været vært og ekspert på DR1 programmet `Ryd op i dit liv´, hvor over 600.000 seere
fulgte hende hver uge. Hendes karriere startede på TV2 hvor hun arbejde som producer, senere udviklede hun

konceptet Neo Feng Shui og er forfatter til bogen af samme navn.

 

Forlaget skriver: Ringen er en spirituel spændings- og
udviklingsroman fuld af overraskelser og med et nyt perspektiv på

livet. 
 

I Sagars første roman Imellem valgte Eva efter et flystyrt at blive i In
Between, frem for at fortsætte sit liv på Jorden. In Between er et

opsamlingssted inde i skyerne, hvor man kommer hen, hvis man dør
pludseligt. Nu bliver Eva sendt tilbage til Jorden med en opgave:
Hun skal finde de to sidste medlemmer af Ringen og tage dem med
til In Between. Ringen består af syv vise og - gamle sjæle, der

sammen kan få adgang til en afgørende indsigt, som verden desperat
har brug for.

 
Hvis Ringen ikke samles nu, er det usikkert om det nogensinde igen



vil lykkes. Eva har kun 42 dage til at finde de to sidste medlemmer
og overbevise dem om, at de skal tage med hende til In Between.

Hun ved hverken hvor eller hvem, hun skal lede efter.
 

I de 42 dage på Jorden bliver Eva udfordret på sin livsopfattelse, sin
tro og ikke mindst på sin retfærdighedsfølelse. Hun må overskride

grænser inde i sig selv, som hun aldrig havde troet hun ville komme i
nærheden af og må se sit verdensbillede smuldre.

 
Ringen er et medrivende drama om at finde sin plads i livet, et drama

om at finde nålen i høstakken, om kun at have sig selv og sin
intuition at stole på, når livet er besværligt og gør mere ondt, end

man tror man kan klare.
 

Ringen er efterfølgeren til romanen Imellem.
 

Sagar Constantin Bohnstedt (f. 1972) er i dag selvstændig,
forfatter, foredragsholder, spirituel underviser og Neo Feng Shui
Mester. Hun afholder kurser og uddannelse i personlig og spirituel
udvikling, hvor hun uddyber de redskaber som Eva lærer i bøgerne.
Sagar formår at bringe spiritualitet helt ned på jorden og hun sætter
ord på følelser og oplevelser som næsten alle kan genkende fra sig
selv. Hendes evne til at arbejde med bevidsthed, gør at alle kan
opleve et løft i deres liv og udvikle sig, både gennem bøgerne,

foredrag og kurser.
 

Uanset om du møder Sagar til et af hendes foredrag eller kurser, eller
læser en af hendes bøger, vil du mærke hendes varme humor og store
kærlighed. Hun er en sand mester i at formidle så alle føler sig set og
løftet. Hun deler altid gavmildt ud af sin store visdom og indsigt.

 
Tidligere har Sagar været vært og ekspert på DR1 programmet `Ryd
op i dit liv´, hvor over 600.000 seere fulgte hende hver uge. Hendes
karriere startede på TV2 hvor hun arbejde som producer, senere

udviklede hun konceptet Neo Feng Shui og er forfatter til bogen af
samme navn.
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