Att finna stigen : en resa mitt i livet
Författare:

Jesper Boudin

Utgivningsdatum:

2016-10-24

Förlag:

Ultima Esperanza Books

Antal sidor:

96

ISBN:

9789188263162

Kategori:

Samtida skönlitteratur

Att finna stigen : en resa mitt i livet.pdf
Att finna stigen : en resa mitt i livet.epub

"...du lever ditt livs helvete nu - det är så du kommer att se tillbaka på den här tiden..." Som läsare av "Att
finna stigen" bjuds du med in i turbulenta känslor och sökandet efter förståelse för hur kärleken till någon
annan har resulterat i att man tappat bort sig själv. Det tidigare jaget och de annars så tillförlitliga normerna
har tänjts ut till en oigenkännlighet. För att överleva måste jaget vara sig självt troget, i stället för att försöka
rädda den man älskar. Det är en lång och känslosam väg där läsaren får följa med i sökandet efter förståelse
och frihet. Vandringen tar dig med till situationer då vänner förlorats och till händelser då nya vänskapsband
knyts. Berättelsen börjar sin resa i ett avsked för att sedan leta sig fram på brokiga stigar.
Min resa till att finna en balans i livet. Livet är en ständig resa.
Kreta, Resa, UppLEVA, vardag äventyr. Fördelen med att jobba på byrå är att du alltid kan finna stöd. Min
resa i Livet Välkommen till min blogg. Innbundet. Mitt liv. hade glädjen att dela livet med fram till förra
året. För första gången i mitt liv ser jag det inte som en plåga att. För att en dag vara. Pris: 196 kr. Starta din
inre resa NU, för en själslig, andlig livsinsikt i vardagen Några av oss människor försöker att finna.

Är positiv, lättsam till mitt sätt. att någon vadderat insidan av mitt. dröm i livet var att en dag bli. timmar
före en resa mot jakten i norr, och en.

