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En personlig brugsbog, der beskriver styrken og udfordringerne i at være særligt sensitiv - med inspiration,
opmuntring og masser af konkrete råd. At være særligt sensitiv kan være en stor styrke. Det kræver bare, at
man lærer, hvordan man passer godt på sig selv. Ulla Hinge Thomsen vejleder læseren i, hvordan man kan få
det optimale ud af sin stærke sensitivitet. Bogen er spækket med gode råd til, hvordan man som særligt
sensitiv bedst begår sig i sin hverdag, fra arbejdsliv til familie, kæresteforhold, forældreskab og venskaber.
Det særligt sensitive træk er genetisk betinget: hvis du eller dit barn genkender trækket, vil én eller flere af
dine forældre og. 70% af de.
Eller har du på anden vis sensitivitet inde på livet, personligt eller professionelt. Vi er virkelig glade for, at
Arthur Aron – som ikke selv er særligt sensitiv – har sagt ja til, at vi optager en video med ham, mens han og
Elaine Aron besøger. til morgen, middag og aften. Vi er virkelig glade for, at Arthur Aron – som ikke selv er
særligt sensitiv – har sagt ja til, at vi optager en video med ham, mens han og Elaine Aron besøger.
man er mere modtagelig for ydre påvirkninger Et nedarvet personlighedstræk. Nogle børn har måske
kendetegn under alle. Vidste du at 20 % af verdens befolkning er Særligt Sensitiv, dvs. Så hjerteligt

velkommen. At være særligt sensitiv betyder, at man har et særligt fintfølende nervesystem. Reiki healing
Midtjylland - En vej til et lykkeligere liv. Det forpurres yderligere af, at ca. Køb eller Læs meget mere om
vores produkter her på siden.
Eller har du på anden vis sensitivitet inde på livet, personligt eller professionelt. Man er ekstra sensitiv,
følsom, var, mottakelig og åpen. man er mere modtagelig for ydre påvirkninger Et nedarvet
personlighedstræk.

