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Kast lys over skyggen Debbie Ford Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er det, der gør, at vi indimellem reagerer
uforholdsmæssigt voldsomt på andre menneskers fejl, mangler eller dårlige opførsel?

Debbie Ford kaster lys over de aspekter af os selv, som vi ubevidst (eller bevidst) skjuler eller benægter - de
mørke sider, som vi har begravet i vores bestræbelser på at være gode eller perfekte. Når vi møder disse sider
hos andre - det være sig arrogance, egoisme, dovenskab, grådighed mv. - trigger de noget i os. Vi bliver

fordømmende og vrede, tager afstand fra dem og pudser glorien.

Debbie Fords budskab er, at vi ved at se nærmere på vores fordomme kan komme i kontakt med de sider af
os selv, vi fornægter og ikke accepterer. Bogen er en ualmindelig velegnet manual til at gennemskue sig selv.
Den indeholder en række enkle og tilgængelige øvelser, som gør det muligt at følge intention og indsigt op

med plan og handling.

Debbie Ford har en universitetsuddannelse i psykologi og har sit eget institut for integrativ coaching.
Desuden holder hun workshops. På dansk findes også Når kærligheden os skiller og Din historie - din styrke.
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