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BESKRIVNING

I Norden lever vi med naturens växlande årstider som tar oss från varma och ljusa sommardagar till
vinterns iskalla nätter. Flora och fauna förändras under året. Ett kretslopp av liv, död och
återuppståndelse.Det är som om årstiderna i Norden återspeglar själva livet. Ett mänskligt liv är också
fullt av mörker och ljus, kyla och värme, tillväxt och förfall, liv och död.I texter och bilder i denna bok
speglas förändringar i vårt mänskliga liv mot naturens skiftningar. Oavsett vilken årstid du befinner dig i;
ta dig tid att smaka, lukta, se och uppleva.Känn solens värme, vinden i håret och regndroppar mot naken
hud. Lyssna till binas surrande och björkarnas susande. Se svalornas flykt och blommornas skönhet.Livets
årstider är en bok fylld av texter och vackra bilder att stanna till vid. Oavsett vilken årstid du befinner dig i
just nu i ditt liv!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

December Del 3 - Livets Årstider - Healthy Living

Dagens Nyheter har en artikelserie på Insidan om äldre människor och hälsa, de lyfter risken för depression
och skriver: "Psykisk ohälsa hos äldre är lika ...

Årstider - Livets skiftningar - från ett annat perspektiv

Ordspråk om Årets delar, Årstider och citat om Årets delar, Årstider - Sveriges största samling ordspråk
och citat!

Livets årstider - Per Eriksen - Bok (9789187283253) | Bokus

Köp 'Livets årstider' bok nu. I Norden lever vi med naturens växlande årstider som tar oss från varma och
ljusa sommardagar till vinterns ...
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LIVETS ÅRSTIDER

https://www.bo-fi.club/?p=LIVETS%20%C3%85RSTIDER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LIVETS%20%C3%85RSTIDER&ln=se
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