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Hvad oplever en døende?
Er der et liv efter døden?

Findes der himle, helvede, engle...?
Ser jeg mine afdøde pårørende igen?

Denne seriøse bog bygger på udsagn fra nærdøde, døende og pårørende, samt en undersøgelse blandt
sygehuspersonale og præster. Undersøgelsen om døendes åndelige univers er den første af sin art i Danmark -

og Europa.

Rolf Slot-Henriksen har gennem mange år beskæftiget sig med emnet som sognepræst, underviser af
sygehuspersonale, foredragsholder og forfatter til flere bøger om dødsoplevelsen. Gennem bl.a.

Landsforeningen Hjemmedød - en værdig død har han fået en bred kontaktflade til mennesker, der har
personlig viden om emnet.

Bogen indeholder også et interview med Meik Aas, som mistede livet ved en tropesygdom og fik mulighed
for at se, hvad der var på den anden side af døden - før han kom tilbage til livet.
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