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Resa i kärlek &
Ditt hjärtas dagar
Silke Hellström

Sökandet eJer inspiraDon skapade förfa<are
När Silke Hellström påbörjade si< andliga sökande, sökte hon inspiraDon uDfrån e< kvinnligt perspekDv som hon
skulle kunna idenDﬁera sig med. Först när hon själv började skriva om en kvinnas resa inom det andliga området,
fann hon det hon sökte. Nu ger Förlagshuset Siljans Måsar ut ”Resa i kärlek” samt kalendern ”Di< hjärtas dagar”
som även den har Silke Hellström som upphovskvinna.

RESA I KÄRLEK – DEL ETT OCH TVÅ

DITT HJÄRTAS DAGAR

Genom "En resa i kärlek" får du som läsare vara vi<ne Dll en kvinnlig
sökares inre resa. Hennes andliga önskan om a< få möta en röst från en
annan dimension beviljas, och de Ddlösa sångerna börjar omfamna hennes
sinne med allt djupare livsperspekDv. Böckerna vill förmedla något utöver
vardagen Dll dig, och samDdigt bjuda in oss a< se en andlig ursprunglig
källa Dll livets alla vinklar. Välkommen in Dll en ﬁlosoﬁska berä<else i två
delar som vill bejaka livet!

Genom den här kalendern får du möta e< helt år
av olika egenskaper, tankar och känslor, vilka vill få
dig a< se på livet uDfrån e< mer andligt och
kärleksfullt perspekDv. A< läsa aforismerna och ta
del av aﬃrmaDonernas ﬂöde kan stärka, rena och
trösta di< hjärta. Denna bok är dedicerad Dll dig
som söker klarhet i di< eget liv.

"Silke Hellström bor och är uppvuxen i
Stockholmsområdet. Under hennes yrkesår
har hon arbetat som barnsköterska och inom
den sociala sektorn. Hennes världsliga roll och
identitet har mest cirkulerat kring familjen,
men hennes stor hobby har varit att skriva.
När hon förstod att de tre manusen var klara,
ville hon dela med sig av dem. Bara de
närmaste kände till hennes andliga intresse,
så att ge ut dessa böcker blev som att på ett
ärligt sätt visa vem hon innerst inne är.”
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