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Når sjælen bryder ud Noa Octavia Justesen Hent PDF Forlaget skriver: NÅR SJÆLEN BRYDER UD giver et
grundigt indblik i et liv med virvar og smerter, som er den umiddelbare konsekvens af stress. Den beskriver,
hvordan stærke kræfter er ved at opløse hele personligheden og måske vil føre til psykisk vanvid, måske til

visdom. Det er en kamp på liv og død. 
Spiritualitet førte mig ind til kernen af plagens opståen – ind til det inderste dyb og ud til de højeste tinder,

hvor jeg fandt sandheder og svar, som var overraskende, forbløffende og skræmmende. Jeg landede
uforvarende i et tidligere liv, hvor jeg var noget af det mest ydmygende, man kan være – en udstillet

vanskabning. Erkendelser og indsigter lægger sig lag på lag i det, der bliver mit livs puslespil, og ændrer for
stedse min opfattelse af mig selv, mine omgivelser og livet. 
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