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Bogen er tænkt som en hjælp til selvhjælp. De forskellige kapitler indeholder forskellige livssituationer med
cases, øvelser og meditationer, som kan bruges til refleksion og mental ændring af situationen. Bogen er
opdelt i fem områder: • Afhængighed • Meditation • Hvad bringer os i ubalance? • Hvordan finder vi balancen
igen? • Hvordan vedligeholder vi balancen? Hjemmesiden www.lissandberg.dk henviser til meditationer, som
du kan downloade til din iPod, smartphone eller iPad. Uddrag af anmeldelse af Svend Trier, meditationslærer,
forfatter og leder af Quantum Seminars: … Gennem meditationspraksis øver vi os i at holde op med at flygte
fra os selv. Vi lærer at relatere til vores følelser og umiddelbare sindstilstand med større rummelighed, nærvær
og accept. Herigennem kan der ske en dyb forvandling og afslapning. I denne værdifulde og læseværdige bog
introducerer Lis Sandberg forskellige meditationer, som kan hjælpe dig til at udvikle din evne til at være
nærværende og mere venlig/kærlig overfor dig selv. Det er det første og afgørende skridt på din vej mod indre
frigørelse og basal velvære – en velvære, som er uafhængig af ydre hjælpemidler og stimulanser.“
her: http://www. Se mere om udredning, rådgivning og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angst og
andre psykologiske udfordringer og vanskeligheder på www. net/signatures/din. skrivunder. …for at føle os.
Springbræts kurser og gruppeforløb forbereder borgeren til at starte på et job- eller uddannelsesforløb. Kombi.
Velkommen . her: http://www. Glæde er en interessant størrelse – for vil vi ikke alle sammen gerne være
glade og forsøger på hver vores måde at opfylde behovet for det. …for at føle os. Utroskab > Årsager > 6
typer af. Utroskab > Årsager > 6 typer af. Forløbet er baseret på meditation, undervisning og 2 individuelle

samtaler, og. Seks årsager til utroskab / Parforhold / Parterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut
Kasper Larsen 2018-02-10 20:18. Seks årsager til utroskab / Parforhold / Parterapi Parterapi Posted by
Familie- og parterapeut Kasper Larsen 2018-02-10 20:18.
Behandler: Angst Rygestop Vægttab Stress Søvnproblemer Spiseforstyrelse Depression Misbrug Forbier
Selvhypnose Bedøvelse.
Behandler: Angst Rygestop Vægttab Stress Søvnproblemer Spiseforstyrelse Depression Misbrug Forbier
Selvhypnose Bedøvelse. Psykologisk kommunikation > Imagoterapi. her: http://www.

