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Berus dig i livet Kirsten Magdavius Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er skrevet specielt til de ædru
alkoholikere, der ønsker at gennemgå en personlig forvandlingsproces, så de derved kan få fat på den ægte
livsglæde, der gerne skulle blive et resultat af ædrueligheden - så de kan "beruse sig i livet" i stedet for i

flasken.

Men den kan med lige så stort udbytte læses af alle, der ønsker en dybere indføring i alkoholismens
mysterium, og som gerne vil hjælpe og støtte alkoholikeren på dennes vej mod åndelig frihed. Bogen går ind
i de psykiske og åndelige tilstande, der kan ligge til grund for alkoholismens udvikling, og den viser, hvilke

veje man kan gå for at komme i kontakt med sig selv - og dermed sin sjæl - igen.

Ligeledes er den ment som en indføring i de åndelige emner, som man uundgåeligt kommer i kontakt med,
hvis man ønsker at finde ind til det, som vi alle i bund og grund leder efter: kærligheden og livsglæden. Så

bogen kan derfor bruges af alle, der ønsker forandring i deres liv.
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