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Hjertets Vej Hanne Svendsen Hent PDF Er du særlig sensitiv, oplever du let en stress fornemmelse, føler dig
presset, mærker usikkerheden eller kender du nogen, der har det sådan, så er e-bogen "HJERTETS VEJ –
Kærligheden er min Mirakel Kur" en øjenåbner for dig. Som voksen var mit indre stort set altid kaos og jeg

var usikker på mig selv. Jeg havde lagt låg på mine følelser og udadtil levede jeg et dejligt og næsten
ubekymret liv. Frygten var blevet min ubevidste følgesvend. I dag er det tydeligt for mig, at jeg var afhængig
af mit arbejde, som jeg var vild med. Når mit indre var kaos arbejdede jeg blot lidt mere. Akkurat på samme
måde som når andre lindre deres indre med mad, slik og lignende, alkohol, euforiserende stoffer og så videre.

Som barn følte jeg mig forkert og usikker, og undrede mig konstant over hvorfor. "HJERTETS VEJ –
Kærligheden er min Mirakel Kur" er historien om, hvordan jeg nænsomt arbejdede mig ud af den

følelsesmæssige indelukkethed, usikkerheden, voldsom stress depressiv tilstand, som jeg var havnet i. Og om
hvordan jeg har lært at håndtere og balancere mine følelser i stedet for at fortrænge dem. Du kan læse om,
hvorfor jeg senere fravalgte genoperation og anden behandling, da jeg fik brystkræft. Resultatet af de tre

voldsomme bump, som jeg måtte igennem er en dyb indre glæde og fred. Du får i bogen mine indsigter og du
får et afsnit med refleksions øvelser, hvis du har mod på at prøve. Mirakel kuren giver dig friheden til at leve

livet fra hjertet og er vejen til indre glæde og fred.
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presset, mærker usikkerheden eller kender du nogen, der har det
sådan, så er e-bogen "HJERTETS VEJ – Kærligheden er min

Mirakel Kur" en øjenåbner for dig. Som voksen var mit indre stort
set altid kaos og jeg var usikker på mig selv. Jeg havde lagt låg på
mine følelser og udadtil levede jeg et dejligt og næsten ubekymret

liv. Frygten var blevet min ubevidste følgesvend. I dag er det tydeligt
for mig, at jeg var afhængig af mit arbejde, som jeg var vild med.
Når mit indre var kaos arbejdede jeg blot lidt mere. Akkurat på
samme måde som når andre lindre deres indre med mad, slik og

lignende, alkohol, euforiserende stoffer og så videre. Som barn følte
jeg mig forkert og usikker, og undrede mig konstant over hvorfor.



"HJERTETS VEJ – Kærligheden er min Mirakel Kur" er historien
om, hvordan jeg nænsomt arbejdede mig ud af den følelsesmæssige
indelukkethed, usikkerheden, voldsom stress depressiv tilstand, som

jeg var havnet i. Og om hvordan jeg har lært at håndtere og
balancere mine følelser i stedet for at fortrænge dem. Du kan læse
om, hvorfor jeg senere fravalgte genoperation og anden behandling,
da jeg fik brystkræft. Resultatet af de tre voldsomme bump, som jeg
måtte igennem er en dyb indre glæde og fred. Du får i bogen mine
indsigter og du får et afsnit med refleksions øvelser, hvis du har mod
på at prøve. Mirakel kuren giver dig friheden til at leve livet fra

hjertet og er vejen til indre glæde og fred.
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