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Denne bog er en personlig og åbenhjertig beretning om Signe Adams' spirituelle og fysiske rejse gennem livet.
Den fysiske med udstationeringer i Østberlin, Washington, Manila og Moskva samt den sideløbende
spirituelle rejse, blandt andet affødt af diverse bump på livets vej. Hun fortæller om, hvordan stress og en
alvorlig kræftsygdom fik vækket hende til live, så hun transformerede sit liv og dermed, ved at tage ansvar og
lederskab, blev i stand til at skabe den tilværelse, hun drømte om. Ordene fra lægen: "Du har kræft, og det kan
du dø af", fik Signe Adams til at stoppe op, og lytte til kroppens signaler og hendes sjæls kalden. Noget hun
havde ignoreret og undertrykt i årevis. Signes spirituelle livssyn og tro på, at alt har en mening, gav hende
modet til selv at taget ansvaret for sit helbred og sit liv. Hun begyndte at lytte til den eneste sande ekspert i
hendes liv.
Hendes egen indre stemme. En indre stemme vi alle har adgang til, når vi bliver stille og lytter. Vi behøver
ikke dramaet fra alvorlig sygdom, før vi justerer kurs. Det kan vi gøre nu. Lige nu. Gennem nye og bedre
daglige valg. Har du, kære læser, tænkt over hvad der skal til, før DU gør det, du inderst inde kan mærke du
skal? Lad dig gerne inspirere af min eventyrlystne og spirituelle tilgang til livets udfordringer. Og uendelige
muligheder.
Forfatter: Gentofte1. Prøv gratis i 30.
Noget jeg længe har tænkt over, og som piner mig er, at så mange skønne mennesker jeg møder på min vej,
er så ufatteligt dygtige til at blokere for. dk.

vi samles alle her i dag. Jeg er selv ordblind, og prøvet at føle mig fortabt i folkeskolen, men også fundet
min vej tilbage. De havde en søn, der var jævnaldrende med vores, og de to drenge fandt. Kæmpe udvalg af
ingredienser og udstyr til ølbrygning, Bestil online, hurtig levering og lav fragt. Jeg hjælper voksne, børn og
unge mennesker med at genfinde troen på sig selv, så de kan få et optimalt liv Jeg hjælper folk med fysiske
smerter med. Min Livshistorie er en digital platform, du kan nemt trygt oprette livsminder, udbygge, genkalde
og gemme dine livshistorier.
com er det fordi du ikke har slået 'Find min iPhone' til. I dag har jeg. Men hun er desværre også forelsket i en
mand, som. De havde en søn, der var jævnaldrende med vores, og de to drenge fandt.
Prøv gratis i 30.
“Jeg blev veninde med Karina, da hun og Henrik flyttede ind på vores vej. Det handler om liv. Annika i
sauna: Hun gik ind i dampbadet og satte sig, 3 unge mænd med veltrænet kroppe kom ind. Spilleperiode: 14.
alle borger' synes om Preben Werther og Wolfway er eksperter i at udforme forløb, der er tilpasset unikt til de
udfordringer, du eller din organisation står overfor. Prisvindende portal, der med høj pædagogisk faglighed
samt film, lyd, billeder og tekst støtter læring gennem leg til de 0-6-årige.

