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På vej mod daggry Ayse Polat Hent PDF Forlaget skriver: En digtsamling, som rummer universelle temaer. På
vej mod daggry handler om, at der er en mening med alt, og at lyset altid er stærkere end mørket. Det er digte,
som blandt andet fortæller om at transformere sin smerte til visdom og derved opnå mere fred og glæde. De er

også en kærlighedserklæring til livet.         

Uddrag af bogen
Der er magi i luften 
og alt er muligt 
jeg har solskin 

i øjnene og min lyse latter klinger 
op mod himlen   

Min glæde kommer af 
at værdsætte 

livets gaver i det givne øjeblik   

Velsignelserne regner ned over mig 
på glædens tinder 

og overstrømmer mit liv i overflod   

Jeg rækker armene op mod himlen 
smiler fra hjertet 

og påskønner det inderligt           

Om forfatteren
Ayse Polat er født og opvokset i Danmark, og hun har tyrkisk baggrund. Hun er uddannet ID Lifecoach og

interesserer sig meget for selvudvikling. Ayse har siden barnsben været meget kreativ, hun elsker at skrive og
spille på harpe. Derudover interesserer hun sig også meget for sprog og litteratur.
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