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Intuitivt moderskab Luise Thye-Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: Hvor dyb kærlighed findes, er ord på
det nærmeste overflødige. 

Her er det, at det intuitive moderskab - det intuitive forældreskab tager form. 

Denne bog giver dig intuitive redskaber til din graviditet og dit moderskab. Alt kommer til os af en årsag, og
vi får de børn, vi har brug for. Netop årsagen gør, at det barn, der kommer til os, vil være helt perfekt for os.

Fordi barnet er gaven, der bringer os den udfordring, som vi skal lære noget af her i livet. 

Allerede i graviditeten kan vi via intuitionen mærke og lære fra vores ufødte barn. 

Vi skal i højere grad benytte perioden under graviditeten fornuftigt - den har lærdom med til os, hvis vi lytter
til, hvad vores krop og vores følelser forsøger at fortælle os og således gøre os klogere på. Læg bøgerne fra
dig og tro på, at din krop er dit bedste universitet af vise erfaringer. Det er din krop, der forbereder dig til

netop den lille, der er på vej til dig. Du har selv svarene via din intuition - via din egen visdom. 

Luise Thye-Østergaard tager os med på en rejse igennem hendes moderskab - da hun intuitivt mærkede
præcis det sekund, hun blev gravid, da hun granskede sjælen for at beslutte konsekvensen af svaret på en
biopsi, da hun blev konfronteret med hendes fars pludselige død og mødet med sorgen i kontrast til det nye
liv og endelig moderskabet, hvor alt faldt på plads og gav ro til at yde omsorg og kærlighed som moder. Et
moderskab, hvor hun som forbillede fremstår med ro og tro på, at dét vi mærker, er der af en årsag. Et

moderskab, der skal skabes med tålmodighed og med respekt for de fem centrale følelser i ethvert menneske:
Misundelse, frygt, vrede, sorg og kærlighed. Det hele hænger sammen, så vi i sidste ende har mulighed for at
lære lige præcis den lektie, der er relevant for lige præcis os. Tag afsæt i dét, der er dig. For det er kun med
egenkærlighed og dermed den bedste udgave af dig selv, at du er i stand til at etablere det fornødne mod til at

være 100% til stede i graviditeten og moderskabet. 

Vi skaber vores egen visdom.        

 

Forlaget skriver: Hvor dyb kærlighed findes, er ord på det nærmeste
overflødige. 

Her er det, at det intuitive moderskab - det intuitive forældreskab
tager form. 

Denne bog giver dig intuitive redskaber til din graviditet og dit
moderskab. Alt kommer til os af en årsag, og vi får de børn, vi har
brug for. Netop årsagen gør, at det barn, der kommer til os, vil være

helt perfekt for os. Fordi barnet er gaven, der bringer os den
udfordring, som vi skal lære noget af her i livet. 

Allerede i graviditeten kan vi via intuitionen mærke og lære fra vores
ufødte barn. 

Vi skal i højere grad benytte perioden under graviditeten fornuftigt -
den har lærdom med til os, hvis vi lytter til, hvad vores krop og vores
følelser forsøger at fortælle os og således gøre os klogere på. Læg
bøgerne fra dig og tro på, at din krop er dit bedste universitet af vise



erfaringer. Det er din krop, der forbereder dig til netop den lille, der
er på vej til dig. Du har selv svarene via din intuition - via din egen

visdom. 

Luise Thye-Østergaard tager os med på en rejse igennem hendes
moderskab - da hun intuitivt mærkede præcis det sekund, hun blev
gravid, da hun granskede sjælen for at beslutte konsekvensen af
svaret på en biopsi, da hun blev konfronteret med hendes fars
pludselige død og mødet med sorgen i kontrast til det nye liv og
endelig moderskabet, hvor alt faldt på plads og gav ro til at yde
omsorg og kærlighed som moder. Et moderskab, hvor hun som

forbillede fremstår med ro og tro på, at dét vi mærker, er der af en
årsag. Et moderskab, der skal skabes med tålmodighed og med

respekt for de fem centrale følelser i ethvert menneske: Misundelse,
frygt, vrede, sorg og kærlighed. Det hele hænger sammen, så vi i
sidste ende har mulighed for at lære lige præcis den lektie, der er

relevant for lige præcis os. Tag afsæt i dét, der er dig. For det er kun
med egenkærlighed og dermed den bedste udgave af dig selv, at du
er i stand til at etablere det fornødne mod til at være 100% til stede i

graviditeten og moderskabet. 

Vi skaber vores egen visdom.        
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