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BESKRIVNING

Louise Minerva Frostegrens bok är efterlängtad. Med sin djupa insikt om livet ger författaren här en ny
ochfascinerande kunskap, med syfte att minska rädslan för döden och ge livsinspiration. Huvudbudskapet
är: Genom att bli vän med döden har du större möjlighet att se meningen med ditt liv och också hjälpa
andra. Boken behandlar många aspekter av döendet, såsom rädsla, sorg, fysiska skeenden när vi dör,
självmord, nära-döden-upplevelser, förberedelser för döden, testamente, organdonation etc.Den berör även
de stora livsfrågorna "Vad gör vi här?" och "Vart går vi?". Detta är en varm och trygg bok om en av de
svåraste uppgifterna i vårt liv: Att möta döden. En bok för alla som vill komma vidare i sin personliga
utveckling och självklart en kunskapskälla för vårdpersonal.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Livet : en resa genom döden - Helena Frykstrand - bokus.com

GENOM DÖDEN av Louise Minerva Li (f.d. Frostegren) är en handbok i konsten att dö, samtidigt som
den tar dig med på ditt livs viktigaste resa ut mot vetandets ...

När separationen sker genom döden… | Terapeutiska skattkistan

Inget skulle lyfta den internationella bilden av Saudiarabien och kung Salman mer än om han utfärdade en
benådning. Världens ledare, inklusive USAs president ...

Bokrecension: Skriften har gått genom döden - hbl.fi

Vi går mot döden var vi går, säger man. Döden är vår ständige följeslagare genom livet, ett neurotiskt
tema genom tiderna, som människorna ...
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GENOM DÖDEN

https://www.bo-fi.club/?p=GENOM%20D%C3%96DEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GENOM%20D%C3%96DEN&ln=se
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