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Besøg fra himlen Josie Varga Hent PDF Hvad sker der, når vi dør? Er det enden på alt, og dør vi alene? Disse
spørgsmål har optaget mennesker i årtusinder og ikke mindst forfatteren Josie Varga, der har skrevet flere
bøger om kontakt til den anden side. Ifølge Josie Varga er døden ikke den endelige afslutning, men en ny
begyndelse. Hun bygger sin overbevisning på hundredvis af beretninger fra døende, der har oplevet at få

besøg af afdøde familiemedlemmer eller engle, der bl.a. kommunikerer med dem om, hvad der skal ske, når
de dør, eller de mange, der oplever, at en slags port til et andet rige åbner sig, og at de får et glimt af, hvor de

skal hen. I Besøg fra himlen præsenterer Josie Varga en lang række interessante og tankevækkende
beretninger om disse fænomener. Og det er ikke kun døende, der har oplevelser ud over det sædvanlige.
Pårørende oplever også mange gange, at der sker noget helt særligt omkring den døende. Det kan være, at
stemningen i rummet ændrer sig radikalt, at de ser et lys eller noget forsvinde fra den døendes krop, eller at
temperaturen i rummet ændrer sig. Andre fænomener kan være, at ure stopper præcis på dødstidspunktet, eller
at telefonen ringer. Besøg fra himlen er spændende læsning og peger på, at der er meget mere mellem himmel
og jord, og at vi ikke dør alene, men bliver hjulpet over til den anden side af dem, der er gået forud, engle

eller guddommelige væsener.

 

Hvad sker der, når vi dør? Er det enden på alt, og dør vi alene? Disse
spørgsmål har optaget mennesker i årtusinder og ikke mindst

forfatteren Josie Varga, der har skrevet flere bøger om kontakt til den
anden side. Ifølge Josie Varga er døden ikke den endelige afslutning,
men en ny begyndelse. Hun bygger sin overbevisning på hundredvis
af beretninger fra døende, der har oplevet at få besøg af afdøde

familiemedlemmer eller engle, der bl.a. kommunikerer med dem om,
hvad der skal ske, når de dør, eller de mange, der oplever, at en slags
port til et andet rige åbner sig, og at de får et glimt af, hvor de skal
hen. I Besøg fra himlen præsenterer Josie Varga en lang række

interessante og tankevækkende beretninger om disse fænomener. Og



det er ikke kun døende, der har oplevelser ud over det sædvanlige.
Pårørende oplever også mange gange, at der sker noget helt særligt
omkring den døende. Det kan være, at stemningen i rummet ændrer
sig radikalt, at de ser et lys eller noget forsvinde fra den døendes
krop, eller at temperaturen i rummet ændrer sig. Andre fænomener
kan være, at ure stopper præcis på dødstidspunktet, eller at telefonen
ringer. Besøg fra himlen er spændende læsning og peger på, at der er
meget mere mellem himmel og jord, og at vi ikke dør alene, men

bliver hjulpet over til den anden side af dem, der er gået forud, engle
eller guddommelige væsener.
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