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På eventyr i Botswana Josefine Guldahl Hent PDF Forlaget skriver: På eventyr i Botswana er Josefine
Guldahls personlige beretning om en rejse til Botswana. Afrika er på alle måder forskellig fra Danmark, så
Josefine får mange stærke oplevelser undervejs. Hun er på en fascinerende fotosafari, hvor hun oplever de

mange vilde dyr helt tæt på. Hun oplever også Afrikas ubegribeligt skønne natur, der kan virke helt
overvældende. Helt centralt står dog hendes oplevelser med en lokal profet, en synsk mand, der kan heale.
Josefine oplever hans kræfter på egen krop, og det bliver en voldsom oplevelse. Han healer Josefine og
befrier hende for forskellige problemer. Hun tør dårligt tro på, at det kan være rigtigt, men det er det.

Josefines rejse er egentlig blot en familieferie, men det skal vise sig, at den bliver en rejse for livet.               

Uddrag af bogen  
Pludselig er der en kvinde, der står tæt på cirklen, som begynder at sige nogle underlige lyde. Hendes hoved
pisker fra den ene side til den anden, op og ned, hun siger de der lyde, og hendes ansigt er fyldt af sorg. Det
ligner, hun er i trance, hun står helt slapt, ustabilt og svinger sin krop fra den ene side til den anden, svinger
hovedet og kroppen rundt, som om hun har det ualmindeligt dårligt og ikke kan holde ud at være i den.

Kvinderne omkring hende støtter hende mellem deres arme, så hun ikke vælter. En dame holder nu i hendes
arm, og en mand tager den anden arm, de løfter hendes krop op, og præsten holder ved hendes ene skulder
med den ene hånd og slår på en eller anden måde den anden hånd ind i hendes pande. Det ser ikke voldeligt
ud, men det ser virkelig vildt ud. Han siger noget på afrikansk, idet han gør det. Han gør det nogle gange,
hendes krop er helt slap. Pludselig falder hun om, besvimer. Hun ligger nu på jorden. Jeg er fuldstændig

målløs, min mund står åben, og mine øjne føles kæmpestore. Alt står stille, og musikken og sangen buldrer
med afrikanske rytmer.           
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