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En dörr på glänt : berättelser från dödens tröskel Patricia Pearson boken PDF Vad är det som gör att det är så
vanligt att allvarligt sjuka människor vet exakt när deras tid är kommen? Hur kommer det sig att personal
inom palliativ vård över hela världen vet när det är dags att ringa in anhöriga, trots att det inte märk- bart
skett någon förändring i patientens tillstånd? Och hur kommer det sig att så många anhöriga till bortgångna
kan be- rätta liknande berättelser om starka upplevelser i anslutning till dödsögonblicket, trots att de kanske
befunnit sig många mil bort från sin döende släkting eller vän?När Patricia Pearson inom loppet av några
månader förlorat både sin far och sin syster, och i samband med detta stött på de här frågorna, började hon
forska om det som kallas nära-döden- medvetande. Aldrig hade hon kunnat ana vilken mängd upplevelser
som väntade på att berättas, när hon väl började fråga. Tydliga tecken på att många i förväg vet när deras tid
är kommen och även kommunicerar detta. Drabbande exempel på att starka band mellan människor inte är
beroende av tid och rum.Det går inte att värja sig mot den här boken. Du kommer aldrig att se på livet och

döden på samma sätt igen.

 

Vad är det som gör att det är så vanligt att allvarligt sjuka människor
vet exakt när deras tid är kommen? Hur kommer det sig att personal
inom palliativ vård över hela världen vet när det är dags att ringa in

anhöriga, trots att det inte märk- bart skett någon förändring i
patientens tillstånd? Och hur kommer det sig att så många anhöriga

till bortgångna kan be- rätta liknande berättelser om starka
upplevelser i anslutning till dödsögonblicket, trots att de kanske
befunnit sig många mil bort från sin döende släkting eller vän?När
Patricia Pearson inom loppet av några månader förlorat både sin far
och sin syster, och i samband med detta stött på de här frågorna,
började hon forska om det som kallas nära-döden- medvetande.

Aldrig hade hon kunnat ana vilken mängd upplevelser som väntade
på att berättas, när hon väl började fråga. Tydliga tecken på att

många i förväg vet när deras tid är kommen och även kommunicerar
detta. Drabbande exempel på att starka band mellan människor inte
är beroende av tid och rum.Det går inte att värja sig mot den här
boken. Du kommer aldrig att se på livet och döden på samma sätt

igen.
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