Spår från andra sidan : en berättelse om livet efter
döden
ISBN:

9789137143477

Antal sidor:

253

Utgivningsdatum:

2016-01-20

Författare:

Janis Heaphy Durham

Förlag:

Bokförlaget Forum

Kategori:

New Age & Alternativa
terapier

Spår från andra sidan : en berättelse om livet efter döden.pdf
Spår från andra sidan : en berättelse om livet efter döden.epub

En otroligt trolig berättelse om döden och mötet mellan världar. År 2004 avled Janis Heaphy Durhams man,
Max, i sviterna av cancer. Som dotter till en präst blev det naturligt för Heaphy Durham att bearbeta sorgen
genom sin tro.
Snart började hon märka av en rad underliga företeelser som hon aldrig någonsin upplevt förut: fladdrande
ljus, dörrar som öppnades och stängdes och klockor som, vid upprepade tillfällen, stannade på 12:44 tidpunkten då hennes man dödförklarades. Men det största av allt, det som förändrade Heaphy Durhams liv för
alltid: ett handavtryck på badrumsspegeln på årsdagen för Max bortgång. Här berättar Heaphy Durham om hur
hennes upplevelser förändrade henne i grunden och ledde henne till en helt ny världsbild. Med bildlig
dokumentation och intervjuer med både forskare och spiritister, bevisar Heaphy Durham att gränsen mellan
olika världar är tunnare än vi tidigare kunnat tro. "Inte direkt ett besök hos en spådam, utan istället ett
balanserat och medvetet grepp för att försöka förstå." - Publishers Weekly "En effektiv berättelse om kärlek,
förlust och den universella jakten på mening och förståelse om livet ... för läsare som gillade Joan Didions Ett
år av magiskt tänkande." - Library Journal

Det var en gång en ung afrikan som under ett år besökte ett land på norra halvklotet.
Livshändelser under åldrandet.
Att Gud redan har bestämt individers öde antyds i flera suror, bland annat i sura 7, vers 172, där Gud talar
med Adam och gör klart vilka av hans ättlingar som kommer till himlen och vilka som kommer till helvetet. 1
Inledning. Hovtramps rapporter från hästvärlden. 1 Inledning. [Aguila, C. Illustrerad.
Inledningskapitel. Det var en gång en ung afrikan som under ett år besökte ett land på norra halvklotet. d']:
Historiska anteckningar om de aristokratiska stämplingarne i Sverige under och före konung Gustaf III samt
om dennes regering och olyckliga dödssätt, af en fransk diplomat. Det var en gång en ung afrikan som under
ett år besökte ett land på norra halvklotet. Sagalitteratur (från fornnordiska saga, flera sögur = berättelser) är
en berättande historia från förhistoriska Norden, framförallt Norge och Island, men också från andra platser i
de fornnordiska områdena. Från och med oktober månad 2011 presenterar vi också valda dikter utan
personliga kommentarer. 1. Under den gångna veckan har SHEDOs instagramkonto gästats av influencern
Wilda. Rubriken låter förmodligen som en klyscha från en hälsotidning eller bara en fet bilreklamsrubrik, typ
”Ford Fokus gör livet…”, för er som kan visualisera en bilannons. d']: Historiska anteckningar om de
aristokratiska stämplingarne i Sverige under och före konung Gustaf III samt om dennes regering och
olyckliga dödssätt, af en fransk diplomat.

