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Dit indre landkort Colette Baron-Reid Hent PDF Oplever du nogle gange, at dit liv er kaotisk og
uoverskueligt? Føler du dig indimellem fortabt, eller at du er faret vild og ikke ved, hvilken retning du skal
gå? I Dit indre landkort hjælper den clairvoyante rådgiver Colette Baron-Reid os med at finde vej og
bevidstgøre, hvor vi er i vores liv og hvor vi gerne vil hen. Dit indre landkort inviterer os på en eventyrlig
rejse i vores egen livshistorie og bringer os i kontakt med livets kreative og livsbekræftende magi. På rejsen
når vi dybt ind i vores indre landskab og møder fantasivæsener, som repræsenterer sider af vores psyke og
bærer nøglen til visdom, der er gemt i det ubevidste. Vi møder fx magikeren, der repræsenterer vores indre
visdom og den grimme trold, der symboliserer vores skyggeside. Bogen beskriver, hvordan der inde i os alle
findes psykologiske landskaber, som er dannet af tanker, overbevisninger og følelser. Det kan fx være uvejrets
uvejsomme landskab, som vi strider os igennem, når vi føler, at vi er under angreb eller den klæbrige sump vi
hænger fast i, når vi er ved at bukke under på grund af ansvar og forpligtelser. Billedsproget giver os
mulighed for at trænge ned under overfladen og ind i en dybere virkelighed. Dit indre landkort præsenterer
en hel ny og anderledes måde til at lære os selv bedre at kende på og leder os ud på det fantastiske og
magiske eventyr, som er vores liv. Er du villig til at åbne op for den spirituelle verden og lade din fantasi
blive tændt af Baron-Reids enestående metode til at se dit liv på, vil du blive forbløffet over resultatet.
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