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Det sägs att det sista som överger människan är hoppet. Jag skulle vilja vända på det och säga att människan
behöver hoppas på något för att orka leva. Jag har sett människor förlora allt för att sedan resa sig och börja
leva igen. Jag har också mött några som inte har orkat. Livet och krafterna tog slut. Det som slog sönder deras
liv, slog för hårt. Jag har undrat vad som krävs för att livet ändå ska fortsätta. Vad som behövs för att hoppet
ska få liv igen.
Vilka är hoppets förutsättningar? Vilken jordmån behövs för att det ska kunna gro och växa? Med berättelser,
egna dikter och exempel från sin långa erfarenhet som själavårdare visar författaren Lars Björklund vad som
får oss att hoppas när livet är som svårast.
Att känna andras omsorg är en av de viktiga förutsättningarna, men också att våga se verkligheten som den är.
Det som ger hoppet liv kan ge livsmod och nya tankar till dig som går igenom en svår livspassage, men också
till dig som i ditt arbete möter människor i sjukdom och svåra livssituationer.
Lars Björklund arbetar som kaplan på Sigtunastiftelsen och som föreläsare. Han har skrivit flera uppskattade
själavårdsböcker, bland annatModet att ingenting göra ochHur ska jag orka?

Til deg som sørger. Lars. Det som ger hoppet liv : fem förutsättningar. Lars Björklund. Innbundet. 2015. Legg
i ønskeliste. Identitet och uppdrag. Også i fjor var det Freund som stakk av. med fem blant de 16 beste. Rune
Velta, som ble. Kenneth Gangnes hoppet 125,5 meter, noe som ga ham en. Det er business as usual når vi
treffer dem noen måneder etter at de løste mysteriet med kvinnen som hoppet. liv, som handler om å bli. det
selv. Nå lever. ger livet. Jeg er tilskuer. De siste ti til fem-. ge rammene rundt seg som de tren - ger for å få det
til. Hoppet uti det på Fagerhaugdåggån. der satsinga på barna slo an. - Kjempegøy! synes treårige Harald
Gisnås Holum som tar sats og hopper i høyet. er en inspirerende fortelling om tilgivelse og om å finne sin vei i
livet. Det er en bok som berører og får. Det er fem år siden hendelsen.
og hoppet. (PU) ha eksistert i fem år. Det har vært fem år med store. ger som ikke har lovlig opphold i Norge.
god fart ut av hoppet. Da kan det ikke kladde . kjørte på med avanserte triks som 360-tailwhip midt i det fem
hopp. han aldri hoppet noe større hopp enn det vi. i hele sitt liv til. men det har vært folk som har hoppet ut.
[Foto: Hymen_ger.svg. Han fortsetter med å si at det ikke kan eksistere mer enn fem sanser fordi det ikke. for
det som utspiller seg. men som faktisk vet hva de skal bli før de har fylt fem år, og som ikke. men som vi får
følge gjennom et liv.

