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Dyrenes indre liv gir oss et fascinerende innblikk i naturen som omgir oss. Omsorgsfulle ekorn, lojale og
kjærlige ravner, medfølende skogmus og sørgende rådyr - er det ikke bare mennesker som har disse følelsene?
Gjennom forskjellige historier gir forfatteren Peter Wohlleben oss eksempler på hvordan også dyr har sin egen
personlighet og karakter.
Peter Wohlleben arbeider som skogforvalter i Hümmel/Eifel i Tyskland, og har tidligere utgitt en rekke
artikler om sitt virke. Han er forfatter av boken Trærnes hemmelige liv, utgitt i Tyskland i 2015, og på norsk i
2016, som er blitt en stor salgssuksess i begge land. Wohlleben, tar utgangspunkt i forskning og sine egne
observasjoner fra naturen og gir oss et fascinerende innblikk i dyrenes følelsesliv. Det er ikke så annerledes
enn menneskets enn vi kanskje trodde!
Boken er oversatt av Cecilie Horge Walle.
Meditasjon - en indre vei til livsutfoldelse Meditasjon klarner sinnet, styrker kontakt med indre ressurser som
kreativitet og intuisjon og hjelper oss å komme i. Norges nettavis og portal for helhetlig helse, innsikt og

livsglede. Alt på ett sted. Nyheter, artikler, forskning, skoler, utdanning, og kurs. Trening, kosthold og. Av F.
W.
Grant (Fra Evangelisk Tidsskrift – organ for profetisk studium og åndelig livs utdypning.
Redaktører: Lyder Engh og Ing. Albert Hiorth. 5 HVA HAR RELIGIONENE FELLES? Uavhengig av
hvilken religion et menneske har tilhørt, sendes de som har ført en god vandel, det vil si de som har avslått de
onde. Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark avholder årsmøte 25.3.17 klokka 13.00 på Myklegard, Løten og
ønsker i den forbindelse alle medlemmer velkommen. Sammendrag av boken Psykologi 1. Kap 5 Behov og
emosjoner. Behov og emosjoner er sentrale i menneskets utvikling og er en del av grunnlaget for adferden vår.
Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette nummeret av Medium kan du lese mer om: Medium profilen
• Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Nye lave priser på ebøker fra 2016 Vis alle. Orientekspressen Torbjørn
Færøvik 199,-175,-Les mer Hvordan man kan håpe på fred i verden når man lever av krig på Raufoss? Dag
Hoels barndomsdilemma er kjernen i hans nye bokprosjekt. Fagstoff: Polysakkarider bør vi spise mest av. De
finnes i mat som havregryn, grovt brød, grovt knekkebrød, andre grove kornprodukter, bønner, linser og andre.

