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Løftet: En autentisk beretning om tegn på liv efter livet Joel Rothschild Hent PDF "Løftet" er en usædvanlig,
autentisk beretning om to mænd, der elsker hinanden – sjælevenner og begge smittet med HIV. I vished om
dødens nærvær giver de to hinanden et løfte: At er der et liv på den anden side af døden, skal den, der dør
først, give den tilbageblevne et tegn. Albert dør, og Joel, den mest skeptiske af de to, står alene tilbage. Men
midt i sin ‘sjæls mørke nat‘, hvor al mening og håb forsvinder fra ham, oplever han pludselig spirituelle

åbninger af ganske usædvanlig art. Og tegn for tegn virker det mere og mere sandsynligt, at Albert virkelig
signalerer til ham fra den anden side – og her spiller en lille rødhalset kolibri en ganske særlig rolle. Men den

åndelige åbning er imidlertid ikke kun kontakt med Albert. Med hyppigere og hyppigere mellemrum
fornemmer, ser og hører Joel andre sjæle, som ønsker at kommunikere med deres pårørende – og Joel

Rothschilds bog er et varmt vidnesbyrd om, at kærligheden mennesker imellem ikke er bundet af dødens
grænser. Joel Rothschild har overlevet AIDS længere end de fleste. Han er født og opvokset i Miami Beach,
Florida. Efter eksamen fra Florida Atlantic University forfulgte han sin hobby, bodybuilding, og åbnede et
sundhedscenter i Atlanta, Georgia. Det blev en øjeblikkelig succes og tiltrak berømtheder som Arnold

Schwarzenegger og Bruce Springsteen. Efter nogle år i Atlanta flyttede han til Los Angeles, hvor han har
arbejdet som AIDS-aktivist. "Denne i sandhed forbløffende historie er i stand til at bevæge enhver

menneskesjæl, fordi alle på den ene eller anden måde er fælles om de samme kvaler og de samme glæder i
livet og kærligheden. Frem for alt fortæller bogen om et nyt sprog, som rækker ud over kulturel baggrund,

ideologier, stolthed og fordomme. Jeg kalder det forudfølelsernes/forvarslernes sprog, tegn der forener folk og
følelser. Det er kærlighedens sprog. Jeg ønsker Joel til lykke og siger ham tak, fordi han har skrevet en så

vidunderlig bog." – Paulo Coelho
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et sundhedscenter i Atlanta, Georgia. Det blev en øjeblikkelig succes
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bogen om et nyt sprog, som rækker ud over kulturel baggrund,

ideologier, stolthed og fordomme. Jeg kalder det
forudfølelsernes/forvarslernes sprog, tegn der forener folk og

følelser. Det er kærlighedens sprog. Jeg ønsker Joel til lykke og siger
ham tak, fordi han har skrevet en så vidunderlig bog." – Paulo

Coelho

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Løftet: En autentisk beretning om tegn på liv efter livet&s=dkbooks

