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Är döden slutet? Eller början på något nytt? Kanske rent av livets höjdpunkt? Det enda vi säkert vet är att vi
ska dö.
Men när, och hur, och varför ... och vad som händer sedan är för de flesta av oss obesvarade frågor som ger
upphov till mycket rädsla, ångest och oro. I denna bok träder kända och okända personer fram och berättar om
sina liv på dödens sida. Och de levande beskrivningar de ger är ett övertygande vittnesbörd om att livet är
evigt och fortsätter på Andra Sidan därför att vi alla för med oss våra tankar, personligheter och erfarenheter
till en annorlunda dimension. Där är människans uppgift att få perspektiv på de liv hon levt på jorden för att gå
vidare i sin utveckling - tillsammans med ledare och guider in i nya dimensioner eller tillbaka till den
mänskliga tillvaron för att lära och förstå mer om vad det innebär att vara människa. "Den dag du ärligt kan
garva åt dina egna dumheter, den dagen har du satt spaden i marken till en ny jord. Både i livet och i döden.
Ingen av dem finns! Det är faktiskt skrattretande. Och det är början till en ny himmel och en ny jord ..." Detta
är en reflektion som Ingmar Bergman gör några år efter sin död. Och här kan du även ta del av andra röster om
karma, återfödelse, godhet, ondska, skuld, ansvar, frihet, sorg och glädje från till exempel Gandhi, Hitler,

Astrid Lindgren och många fler. Även vardagsmänniskor som inte gjort sig ett namn i världshistorien finns
med bland "rösterna" och deras personliga beskrivning från Andra Sidan om den dolda och i viss mån
tabubelagda aspekt av tillvaron vi alla är på väg emot. Döden som livets höjdpunkt ...! "Alla kan minnas
tidigare liv. Det finns en uppsjö av metoder. Och vad som är ännu mer fantastiskt - alla kan lära sig att blicka
in i framtida existenser, eftersom framtiden inte finns utan allt egentligen utspelar sig under ett enda medvetet
ögonblick." (s. 148 - Einstein)
Syster Madeleines teologiska sida. Vi stannar den förste vi. Enligt en webföreläsning med Seyfried har
människor som fastar regelbundet oerhört mycket bättre möjlighet att slippa cancer i sina liv Välkommen till
Bellmansällskapets webbplats här hittar du mängder av information om Bellman, 1700-talet mm. Rulla neråt
för att hitta den text du vill läsa. Dessutom stammade han. Jesus är ju vår Frälsare och Nya testamentet har
många böcker som berättar klart och tydligt om VEM JESUS ÄR. Skapas det allmänna rättsmed vetandet av
att vi är medvetna eller omedvetna.
Oj oj allt stämmer men det känns inte så bra att se sig själv som en jordängel. Vad sägs till exempel om.
Välkommen till Sveriges trädgård. org Det är oftast ett svårt stålbad att ta sig igenom för den som har utsatts
för en psykopat, oavsett om det är ens chef, ens vän eller äkta hälft. Det går inte att missförstå texten. Enligt
en webföreläsning med Seyfried har människor som fastar regelbundet oerhört mycket bättre möjlighet att
slippa cancer i sina liv Det är oftast ett svårt stålbad att ta sig igenom för den som har utsatts för en psykopat,
oavsett om det är ens chef, ens vän eller äkta hälft. Den som läser Bibeln får aldrig något stöd för att spränga
sig och ta livet av andra, inklusive sådana som inte har samma religion eller övertygelse. Haile Selassie (Ras
Tafari, Etiopiens kejsare 1930–74), ses som en på jorden varande gudom, ungefär som för hebréerna på Mose
tid. Måste allt vara självklart då. I morse tog jag kameran med mig och gick ut i den krispiga vårluften. Det
går inte att missförstå texten.

