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BESKRIVNING

Denna bok tar dig på en upptäcksfärd i det inre universumet som finns hos oss alla. Du får uppleva en
verklighet som känns igen av den som är nyfiken på sig själv och sin omgivning. Texterna i boken
beskriver bilderna. Man kan också se det som att bilderna är målade efter texterna. Tillsammans ger de en
vacker bild av av livet. ta ett steg in i den inre världen och ta reda på sanningen om vem du egentligen
är.Evan är född 1983. Han är vetenskapsman med bakgrund i biologi från Stockholms universitet.
Intresset för att förstå sig själv och sin omgivning har lett till en inre undersökning av jaget. Dylan är född
1946. Hans sökande efter något som kunde förgylla livet ledde honom till Thailand där han introducerades
till skönheten och kärleken. Han har haft ett flertal utställningar i Thailand.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Universeum - goteborg.com

Max Tegmark tar dig med på en resa i universum. Resan väcker frågan Vad är verkligheten? Utforska
universums mysterier - boka en föreläsning hos Athenas!

Sammanfattning (universums uppkomst)

Och Vintergatan är en av minst hundra miljarder galaxer i vårt kända universum. ... om,vad är det som
egentligen talar emot att liv på andra världar måste ...

Vidsträckt kvasarsamling talar för ett ojämnt universum - Populär Astronomi

Sammanfattning. De flesta observationer talar för att universum, vilket inkluderar rum, tid, naturlagar,
energi och materia, uppstått genom en unik ...



3

UNIVERSUM TALAR

https://www.bo-fi.club/?p=UNIVERSUM%20TALAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=UNIVERSUM%20TALAR&ln=se

	Universum talar PDF E-BOK
	Pierre Hesselbrandt
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	UNIVERSUM TALAR



