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Livet er ubegrænsede muligheder Bent Breitenstein Hent PDF Da min første kone havde forladt den fysiske
verden efter kort tids sygdom, gik jeg ofte rundt og følte mig alene, optaget af mine meget svære tab. Men
ikke desto mindre huskede jeg indimellem en bestemt sætning: Livet er ubegrænsede muligheder. Jeg er

uddannet psykolog og har healet i mange år. Da jeg var ung, var min mening med livet at hygge mig og have
det rart. I perioder blev mit liv meget pinefuldt og føltes derfor både smertefuldt og meningsløst. Jeg havde
svært ved at holde det ud, og for mange andre i samme situation ville selvmordet have været en nærliggende
mulighed. Jeg havde derfor brug for at udvikle en forståelse, der kunne rumme mit liv. Jeg inddrager i bogen
både psykiske og mere spirituelle sammenhænge og giver eksempler på forståelsesmåder, som jeg selv og
mange af dem, jeg har mødt, har haft stor glæde af. Det er forståelsesmåder, som jeg har taget til mig og

udviklet gennem årene, og som ofte er udsprunget af dyrekøbte erfaringer. Sigtet er, at du som læser kan blive
inspireret og få nye muligheder for at skabe et godt liv og måske blive bedre i stand til at bruge nogle af livets

ubegrænsede muligheder.

 

Da min første kone havde forladt den fysiske verden efter kort tids
sygdom, gik jeg ofte rundt og følte mig alene, optaget af mine meget

svære tab. Men ikke desto mindre huskede jeg indimellem en
bestemt sætning: Livet er ubegrænsede muligheder. Jeg er uddannet
psykolog og har healet i mange år. Da jeg var ung, var min mening
med livet at hygge mig og have det rart. I perioder blev mit liv meget
pinefuldt og føltes derfor både smertefuldt og meningsløst. Jeg havde
svært ved at holde det ud, og for mange andre i samme situation ville
selvmordet have været en nærliggende mulighed. Jeg havde derfor
brug for at udvikle en forståelse, der kunne rumme mit liv. Jeg

inddrager i bogen både psykiske og mere spirituelle sammenhænge
og giver eksempler på forståelsesmåder, som jeg selv og mange af
dem, jeg har mødt, har haft stor glæde af. Det er forståelsesmåder,



som jeg har taget til mig og udviklet gennem årene, og som ofte er
udsprunget af dyrekøbte erfaringer. Sigtet er, at du som læser kan
blive inspireret og få nye muligheder for at skabe et godt liv og
måske blive bedre i stand til at bruge nogle af livets ubegrænsede

muligheder.
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