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Mellem døden og livet Steen Kofoed Hent PDF Denne bog beskriver den rejse, der påbegyndes fra den

fysiske krop dør frem til fødslen i en ny krop. På engageret vis fortæller en række mennesker om deres egen
rejse, der inkluderer bevægelsen hen mod paradistilstanden, men også de processer, der sker, når sjælen igen
bliver tilknyttet en ny barnekrop – fra celledeling, fosterudvikling og helt frem til fødslen. Ud over disse
rejsebeskrivelser præsenteres åndsvidenskabelige teorier bag reinkarnation som karma, affinitet, åndelige

væsener, engle m.m. Forfatterne giver gode råd til, hvordan efterladte kan hjælpe forvirrede sjæle til at forstå,
at de er døde, og til, hvordan afdøde kan lære at slippe afhængigheden af det jordiske liv. Tove og Steen

Kofoed har mere end 40 års erfaring i at kommunikere med den åndelige verden og dens beboere. De ejer og
driver henholdsvis Clairvoyancevejleder Skolen og Healerskolen og har medvirket i flere tv-programmer om

emnet. De står desuden bag en række bøger om emnet.
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