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Alder ingen hindring Linn-Heidi Lunde Hent PDF Forlaget skriver: Det er et privilegium å bli eldre i et land
med våre helse- og velferdsgoder. Likevel frykter vi alderdommen og betrakter aldring og det å bli eldre som
en livsfase preget av forfall. Å bli eldre innebærer både biologisk, psykologisk og sosial endring. Denne

boken viser deg at du kan påvirke din egen aldring.

Vekst og utvikling foregår fra vi blir født til vi dør. Aldring og alderdom er derfor preget av en stor variasjon
fra person til person. Å være engasjert og i aktivitet stimulerer kropp og hjerne og bidrar til vitalitet og

trivsel. Mental innstilling er av stor betydning for hvordan siste del av livet blir.

I denne boken gir psykolog Linn-Heidi Lunde deg innblikk i hva det innebærer å bli eldre. Hun viser deg
mangfoldet i måter å leve livet i alderdommen på, og anskueliggjør at alder ikke trenger å være en hindring

for livsutfoldelse.

 

Forlaget skriver: Det er et privilegium å bli eldre i et land med våre
helse- og velferdsgoder. Likevel frykter vi alderdommen og betrakter
aldring og det å bli eldre som en livsfase preget av forfall. Å bli eldre
innebærer både biologisk, psykologisk og sosial endring. Denne

boken viser deg at du kan påvirke din egen aldring.

Vekst og utvikling foregår fra vi blir født til vi dør. Aldring og
alderdom er derfor preget av en stor variasjon fra person til person.
Å være engasjert og i aktivitet stimulerer kropp og hjerne og bidrar
til vitalitet og trivsel. Mental innstilling er av stor betydning for

hvordan siste del av livet blir.

I denne boken gir psykolog Linn-Heidi Lunde deg innblikk i hva det
innebærer å bli eldre. Hun viser deg mangfoldet i måter å leve livet i
alderdommen på, og anskueliggjør at alder ikke trenger å være en

hindring for livsutfoldelse.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Alder ingen hindring&s=dkbooks

