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MIN SJÆL VED Jane Mejlhede Hent PDF Min sjæl ved består af en samling poetiske beretninger,

eventyrlige fortællinger og personlige skildringer om transformation. Bogen er et spejl på de tanker, følelser
og tilstande, man kan opleve, når verden forandrer sig drastisk, enten som følge af ydre omstændigheder eller
drevet af indre valg. Teksterne berører grænserne mellem det magiske og det virkelige og tager udgangspunkt
i både forfatterens eget liv samt i oplevelser fra de mange klienter og kursister, hun gennem de sidste ti år har

guidet gennem personlige og spirituelle udviklingsprocesser. Min sjæl ved inviterer til refleksion,
genkendelse, eftertanke, inspiration og mest af alt til håb. De handler om det, der træder i stedet for det, der
var eller er. Om lyset i mørket. Om den indre viden, alle har til rådighed. Og om, at der altid er noget større,
der holder os, støtter os og vejleder os, selv når livet virker allermest uoverskueligt og meningsløst. Uddrag af
bogen Måske er der historier, der ikke bør fortælles. Måske er der fortællinger, som har en evne til at bore sig
så dybt ind i kernen af noget, at det bliver alt for smertefuldt med alt det bløde, der vil sive ud, når først den
flænge, hvori historien opstår, er en realitet. Måske er det sandt ovenikøbet, at ord er farligere end noget som
helst andet. Fordi de kan tegne billeder, der gør virkeligheden mærkbar i et nyt perspektiv. Fordi de afdækker
det skjulte. Hvem holder øje med, hvilke fortællinger der laver rifter og brud på hidtil usete steder? Hvem
sørger for, at de bliver syet sammen igen? Om forfatteren Jane Mejlhede er uddannet cand.mag. i dansk og

kommunikation. Hun har herudover flere uddannelser inden for psykoterapi, healing og personlig og spirituel
udvikling. Hun arbejder som psykoterapeut, healer, spirituel vejleder og underviser med speciale i dybe

transformations- og udviklingsprocesser for både enkeltindivider og grupper. Se mere på janemejlhede.com
og mejlhedehalskov.dk

 

Min sjæl ved består af en samling poetiske beretninger, eventyrlige
fortællinger og personlige skildringer om transformation. Bogen er et
spejl på de tanker, følelser og tilstande, man kan opleve, når verden
forandrer sig drastisk, enten som følge af ydre omstændigheder eller

drevet af indre valg. Teksterne berører grænserne mellem det
magiske og det virkelige og tager udgangspunkt i både forfatterens
eget liv samt i oplevelser fra de mange klienter og kursister, hun
gennem de sidste ti år har guidet gennem personlige og spirituelle

udviklingsprocesser. Min sjæl ved inviterer til refleksion,



genkendelse, eftertanke, inspiration og mest af alt til håb. De handler
om det, der træder i stedet for det, der var eller er. Om lyset i mørket.

Om den indre viden, alle har til rådighed. Og om, at der altid er
noget større, der holder os, støtter os og vejleder os, selv når livet
virker allermest uoverskueligt og meningsløst. Uddrag af bogen
Måske er der historier, der ikke bør fortælles. Måske er der

fortællinger, som har en evne til at bore sig så dybt ind i kernen af
noget, at det bliver alt for smertefuldt med alt det bløde, der vil sive
ud, når først den flænge, hvori historien opstår, er en realitet. Måske
er det sandt ovenikøbet, at ord er farligere end noget som helst andet.
Fordi de kan tegne billeder, der gør virkeligheden mærkbar i et nyt
perspektiv. Fordi de afdækker det skjulte. Hvem holder øje med,
hvilke fortællinger der laver rifter og brud på hidtil usete steder?

Hvem sørger for, at de bliver syet sammen igen? Om forfatteren Jane
Mejlhede er uddannet cand.mag. i dansk og kommunikation. Hun har

herudover flere uddannelser inden for psykoterapi, healing og
personlig og spirituel udvikling. Hun arbejder som psykoterapeut,

healer, spirituel vejleder og underviser med speciale i dybe
transformations- og udviklingsprocesser for både enkeltindivider og
grupper. Se mere på janemejlhede.com og mejlhedehalskov.dk
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