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Inger Eide Nordseth

”Løft det livet du lever. Finn grun-
nene til at det er godt å være men-
neske. Da gjør du det lettere for alle 
rundt deg. Ha kontakt med hjertet 
og møt deg selv med kjærlighet sier 
Märtha og Elisabeth.

De mener at alle har en skytsen-
gel. – Det trengs bare at du lukker 
øynene og sier et ”hjerte-ja” til at 
englene kan ta del i livet ditt fra nå 
av, sier forfatterne og gründerne bak 
Astarte Education, som holder kurs i 
hele landet.”

Årets Julegave
Det var mange mennesker som var 
møtt opp til boksigneringen, for en-
ten å gi bort boka til jul eller sikre 
seg en bok signert av Märtha Louise.

Den første som sto i kø var 
Emely Leroy (4) fra Vestby. – Jeg 
skal ha den i julegave fortalte Emely 
stolt, og synes det var stas å få hilse 
på en ekte prinsesse.

Broren Alexander Leroy (6) 
skulle selvfølgelig også ha et eksem-
plar av boken.

Birgit Christensen  fra Nesod-
den er markedsføringsdirektør i 

Märtha
kom til Englebyen Son

Cappelen Dahl som gir ut boka og 
hun kunne fortelle at boka var laget i 
et opplag på 40.000 eksemplarer og 
at dette snart var utsolgt.

Boken har ligget på Dagbladets 
bok liste som nr 2 hele fem uker på 
rad.

Vi spør om det store salgstallet 
også kan skyldes den kjente forfat-
teren? – Nei, jeg vil understreke at 
det er innholdet som selger, forteller 
hun. Interessen for selvutvikling er 
stor og dette er et tema som appeller-
er til mange, sier Birgit Christensen.

Hun nevner som eksempel at 
boka ”The Secret” solgte 55.000 da 
den var skrevet av en ukjent forfat-
ter. – Her er det nok ikke nok å ha 
et kjent navn, understreker hun. Hun 
forteller også at bokens design har 
fått mye oppmerksomhet.

Snøenglar
Når alle har fått sin signatur og det 
begynner å bli tomt i lokalet, så får 
vi en flott musikalsk opplevelse. 
Liv Kreken Kvalnes fremfører sin 
egen sang ”Snøenglar”. Hun har 
musikk og kultur som yrke og er 
arrangør av Minimusikkfestivalen i 
Son. ”Snøenglar” er et moderne ju-
leevangelium hvor fortellingen om 
en fødsel er lagt til vår tid og knyttet 
opp mot symboler vi tradisjonelt 
forbinder med julen.

Sangen lyder vakkert på klin-
gende nynorsk, og Liv behersker 
dette godt siden hun opprinnelig 
kommer fra Jostedalen i Sogn. En 
liten musikalsk engel sveiper gjen-
nom rommet. Stillheten senker seg 
en bitte liten stund før applausen 
bryter ut. Prinsessen setter tydelig 

pris på sangen og slutter seg til ap-
plausen.

Liv synes forøvrig at prinsessen 
er en spennende person og modig 
som tør å drive i en slik bransje til 
tross for hennes bakgrunn som kon-
gelig. – Dette handler jo bare om det 
å finne det positive i seg selv, avslut-
ter hun.

Vi får også anledning til å stille 
prinsessen et lite spørsmål. 

– Hvordan opplever du selv din 
skytsengel i hverdagen? 

– For meg er det en støtte i 
hverdagen til å ha en dialog med seg 
selv, da får du et ærlig møte med deg 
selv, og det er viktig sier Märtha.

Finn din Skytsengel:
Dette er en selvutviklingsbok 
med en åndelig dimensjon. Her 
gir forfatterne råd og veiledning 
om hvordan man kan komme i 
kontakt med den positive kraften 
i seg selv. Via en rekke bevisst-
gjørende meditasjonsteknikker 
gir boken en innføring i det å 
opparbeide en større lydhørhet 
i forhold til seg selv, til hjertet 
og kroppens språk, til jorden, 
universet og skytsengelen. For-
fatterne forteller også om egne 
opplevelser og prosesser som 
har hatt avgjørende betydning for 
deres egne veivalg i livet.

Emely Leroy (4) var den første 
som fikk signert sin bok av 
Prinsesse Märtha Louise.

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøy hadde lagt boksignering 
til englebyen. Hva var vel mer naturlig enn å legge den til Galleri Son, 
som også har en engleutstilling. De to er forfattere av boka ”Møt din 
skytsengel”, som er en selvutviklingsbok med åndelig dimensjon.

Prinsessen er engasjert
 og ekte, hun har funnet 

sin skytsengel.


