
Det kræver en god fantasi at forestille sig at
man er god nok

Hent bøger PDF

Britta Kristensen

Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen Hent PDF handler om at vi er
her for at lære det, vi selv har sat os for inde i sjælen.

Det er meningen med livet at vi skal være glade for at være dem vi er og blive gode til at stå ved os selv.I
foredraget fortæller jeg om:

- at når vi dør går vi ind i lyset til hjertevarmeundervisning …hvor det viser sig, at det vi kommer ud for i
vores liv, altid hænger sammen med det vi har besluttet os for at lære noget om i dette liv. - at det er på

følelsesplanet tingene at læringen skal foregå og hvis man forsøger at komme udenom det, mister man hele
pointen. Vi skal finde ud af hvad der er vores andel af problemerne og gøre noget ved det.

Jeg fortæller om de følelsesmæssige baggrunde der ligge i de ting vi oplever.
Vi er ikke vores negative følelser, men vi hele tiden konsekvenserne af dem og af vores uformulerede

forestillinger. Det får vi fordi vi ikke har gennemskuet vores andel af problemerne og derfor ikke kangøre
neget ved det.Vi skal holde op med at skyde årsagen væk fra os og skjule for selv hvordan tingene hænger
sammen. Hvis vi ikke gør det, så sætter vi os selv udenfor indflydelse i vores liv og forbliver ofre.Jeg
fortæller om såbarhed, hvordan reagerer vi når vi bliver sårede – og hvor vigtigt at vi snakker om vores

sårbarheder.
- Ligeværd og om mer -og mindreværdsfølelser der spiller en rolle for os allesammen (vi har allesammen

nogen vi synes er mere værd end os og vi kender også nogen vi synes er mindreværd end os)
- hvordan følelsesmæssig åbenhed kan blive den bedste medicin uanset hvilke problemer man sidder i.

- om at begynde at forstå at man betyder noget. Det er først når vi indser, at vi betyder noget og det vi oplever
betyder noget, at vi begynder at tage ansvar for os selv og gøre tingene anderledes.
- Hvorfor der er så vigtigt at vi formulere vores følelser og lære om os selv og andre.

Når vi kender os selv og andre godt vælter vi ikke så nemt når de negative følelser tager fat.
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