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Hel gennem sorg er skrevet til alle, der har mistet en nærtstående. For når sorgen rammer, og river tæppet væk
under os, kan vi let komme til at føle os både alene og magtesløse. Ligesom vi kan have svært ved at tro på,

at smerten nogen sinde holder op. 

Lise Baltzers bog hjælper os nænsomt gennem sorgen. På en måde, hvor vi kan leve videre som hele
mennesker - med den ´mistede´ indeni. Ikke som et sort sug af savn i maven. Men som et varmt sted dybt i

vores hjerter. 

Bogen indeholder også praktiske øvelser i form af mindfulness meditationer, som bringer os tæt på den
mistede - og ikke mindst på os selv. Lise Baltzer, cand.pæd.pæd.psyk., har skrevet flere bøger om psykologi
og mindfulness. Hun har gennem tiden hjulpet adskillige mennesker gennem deres sorg i sin konsultation. 

»Lise Baltzer skriver varmt, klart og direkte til vores hjerter«
- Karsten Thygesen, chefredaktør, Magasinet Liv & Sjæl
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