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Bogen er fyldt med erfaringer i naturlig behandling af kvinder 40+. Der er nævnt vel stort set alle de
problemer og udfordringer, kvinder kan møde i overgangsalderen og tiden derefter. Vægten ligger på
behandling af de psykiske gener i overgangsalderen med bla. Bachs Blomsterremedier. Hedeture, hovedpine,
ledsmerter, manglende sexlyst, træthed og meget andet.Et afsnit om hormoner og kost, skrevet af Mia
Damhus, CET.Bogen beskriver Traditionel Kinesisk Medicins syn på overgangsalderen, hvilket er brugbart,
når man vil finde en sund løsning på bl.a. hedeture.Specielt for denne bog er, at den anviser mulige løsninger
på overgangsalderens psykiske ubalancer: Angst, manglende selvværd, forvirring, identitetskrise, sorg over
kroppens forfald, usikkerhed, sårbarhed, hysteriske anfald, de nye roller o.a. Et afsnit om brug af Bachs
Blomsterremedier til overgangsalderens gener.Et aldrig før skrevet materiale om Kvindetyper ift. Dr. Bachs
typeremedier.Bogen hviler på et holistisk syn på sundhed, og du kan finde inspiration til personlig og spirituel
udvikling.Overgangsalderen er en overgang til nye muligheder Forfatteren har 30 års erfaring dels som
Bachterapeut dels som underviser og koordinator for Den Internationale Bachterapeutuddannelse i
Skandinavien. Er desuden sygeplejerske og zoneterapeut og leder Casu (Center for Alternative
Sundhedsuddannelser), der uddanner zoneterapeuter og Bachterapeuter.
eks. Skriv dine bidrag til mig i brevkassen. Find landets største udvalg af briller til mænd, kvinder og børn.

Harald Klak var den første kristne vikingekonge. Fra 2009 var hun en overgang gift med Erik Damgaard. Bliv
fri af skam, hæmninger og traumer. Rygter, andet sjovt og min e funderinger. Alle figurerne i Matador er
fiktive. Lær at føle dig sexet og nyde. Lod sig døbe i år 826. Virker også for kvinder der aldrig har oplevet
en orgasme. eks. eks.
Se her. I begyndelsen af 1870 erne begyndte der at skyde højskolehjem op rundt om i provinsen f. De første
kristne kirker blev bygget omkring år 830.
Også i Randers begyndte en kreds af mænd og kvinder, der i deres ungdom havde stiftet bekendtskab med
det grundtvigske livssyn både kirkeligt og folkeligt, at tale om at få en højskoleforening dannet. Hos Louis
Nielsen finder du et stort udvalg af damestel og briller til kvinder, du kan vælge i et stort udvalg fra velkendte
varemærker. Hormoner er et effektivt middel mod overgangsalderens gener, men angsten for brystkræft
afholder mange kvinder fra at tage dem. I sin anden roman, Lejlighedssange, den svære toer, skeiver Stine
Pilgaard om en række almindelige danskere, som bor i en opgang i … Lovens formål er at sikre, at
lønmodtagere, herunder også nye på arbejdsmarkedet, har ret til 5 ugers årlig betalt ferie i det løbende år. 365
dages resultatgaranti.

