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Gaver i mørket Helle Viuf Hent PDF Forlaget skriver: Mange mennesker føler sig fanget i et fortravlet liv. 

Der er konstant meget at gøre og leve op til, og i december bliver det sat på spidsen.

Julen lægger et stort forventningspres oveni det, der allerede er. Det som skulle være et helle af fred og
familietid, bliver et ræs af penge, pynt og pakker.

Denne bog tilbyder dig pusterum og pauser i december. En daglig påmindelse om hvad der er vigtigst i
tilværelsen. 

Ord til refleksion og eftertanke, og en konkret vejledning til nærvær, så du kan nå frem til den jul, som er
hjerternes fest.

Om forfatteren
Helle Viuf er teolog og præst, blogger og master i sjælesorg. Hun arbejder vedholdende med formidling af
eksistentielle og åndelige emner også på utraditionelle og kreative måder, bl.a. gennem strikning og maleri.
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