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Mit liv til skræk og advarsel Thomas Vestergaard Hent PDF Thomas "Guffi" Vestergaards liv har mildest talt
været voldsomt. Opvokset med en voldelig og utilregnelig far i et miljø præget af had endte Thomas tidligt i
problemer. Allerede som teenager hang han ud med rockere, hvor han var vidne til grænseløs vold, og i 16 år
af sit liv har han været både nazist, sexafhængig og alkoholiker. I dag har Thomas formået at vende sit liv om.

I sin biografi fortæller han om at kæmpe sig op fra ingenting, at finde sig selv og konfrontere sine indre
dæmoner.

Thomas "Guffi" Vestergaard (f. 1976) er en dansk foredagsholder og stifter af den spirituelle motorcykelklub
KOSA. Han har tidligere været en del af både rockermiljøet og nynazismen, som Jonni Hansens højre hånd. I

dag har han vendt sin fortid ryggen og lever et normalt liv.
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