
10 taler om at give sig selv et nyt liv
Hent bøger PDF

Pernille Aalund

10 taler om at give sig selv et nyt liv Pernille Aalund Hent PDF Pernilles taler er små tekster om livet baseret
på egne erfaringer, men først og fremmest på iagttagelser under de mange tusinde snakke med mænd og

kvinder over en årrække. Dybe samtaler om alle sider af et menneskeliv: fra de store tragedier til hverdagens
lette bekymringer.

De små taler bevæger sig fra erkendelse og savn helt frem til, hvad det egentlig er, vi i sidste ende ønsker, at
vores liv skal indeholde. Alt går så stærkt. Livet går så stærkt. Og indtil andet er bevist, ved vi kun én ting

med sikkerhed: Vi lever lige nu! Derfor dette stærke ønske om mere fokus på værdier, følelser og
medmenneskelighed. Om hvordan vi kan få det bedst tænkelige liv baseret på handlinger, der ikke er så

smertefulde for os selv eller mennesker omkring os. Og ikke mindst: Hvordan vi hele vejen gennem dette liv
til stadighed kan ændre egne betingelser.

Pernille Aalunds følgere på Facebook er med til at vælge emnet for talerne.
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