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Jeg er vokset op uden at blive mødt som den, jeg er. Jeg lærte tidligt, at det ikke var sjovt at være mig i min
krop, så jeg lærte at dissociere fra mig selv. Jeg havde ingen kontakt med mig selv, hverken fysisk eller
psykisk, og gjorde alt for at undgå at mærke mig selv. Det betød, at min krop og jeg brød sammen, da jeg var
37 år. Det blev til en kamp om overlevelse, men med stædighed, indsigt og visdom tog jeg et valg om at leve.
Det blev et tilvalg af mig som menneske, med krop, sind, psyke og sjæl – og alt, hvad det indebærer af tanker,
følelser og erindringer. Livet er smukt, selv der hvor det er svært og byder på flest udfordringer. Jeg ser på min
historie med kærlighed og taknemmelighed.
Kærlighed til dem, der var, og dem, der er. Taknemmelig for, at jeg er kommet hertil, hvor jeg er i dag. Trods
vejen har været intens, til tider umenneskelig, så vil jeg ikke være foruden. Jeg inviterer dig med som spejl på
min rejse – en rejse fra Engleriget til at være her som menneske på Jorden. Uddrag af bogen Jeg var endnu der,
hvor min krop og jeg ikke fungerede sammen. Jeg ønskede ikke at være på det kursus. Jeg vidste, det ville
være godt. Jeg bad kroppen gå, men der skete ingenting. Jeg ville hjem, jeg var bange. Bange for alle disse
mennesker. Bange for at være der. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg sad nederst i halvcirklen. Kikkede på alle
de andre. Mærkede deres problemer, smerter og udfordringer. Jeg vidste, de havde brug for hjælp.
Jeg vidste, jeg kunne fjerne deres smerter. Jeg vidste, jeg kunne bidrage. Men jeg ville væk. Havde jeg vidst,

hvordan jeg fik kroppen til at reagere, havde jeg gjort det. Nu sad jeg helt stivnet. Lukkede øjnene og ventede
på, at dagen gik. Men der var ingen vej tilbage. Jeg havde valgt mig selv. Om forfatteren Jette Knudsen (f.
1971) er opvokset og bor på Midtsjælland. Hun er uddannet industrilaborant, men fandt først sit egentlige
virke, da hun åbnede op for sit sande jeg. Hun er til magiske behandlinger og er ud over at være unik som
healer også massør, clairvoyant og forfatter. Hendes grundlæggende valg i livet er humor, leg, lethed og
glæde.
2. Hjertelig velkommen til min hjemmeside. Og det … Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup i
1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret. Ovennævnte maleri lyser af
håb og forventninger til fremtiden. Her finder du også Isabellas opskrifter og havetips. Fokus på det gode,
sunde seniorliv for de plus 50. Jeg er certificeret kernehealer og uddannet i Ny Tids Healing,
Regressionsterapeut, Tankefeltterapeut, Clairvoyant Rådgiver samt Japansk Ansigts Lifting Har du haft en
psykopat inde på livet. Og det … Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et
stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret. Ovennævnte maleri lyser af håb og forventninger til
fremtiden. Tak til Min Livshistorie for at være katalysator for at jeg endelig fik sat mig ned og brugt tid
sammen men min … En af Danmarks mest populære netbutikker med smukke ting til bolig, have og køkken.
Vi glæder os til at følge dig på din vej gennem livet fremover. 307. 2. Hvis ikke, er det ret sandsynligt, at du
møder en psykopat på et eller andet tidspunkt i dit liv.
Kom af med din gæld hurtigst muligt med realistiske løsninger og budgetter. Livet må komme med støvet,
som er faldet som visne blade fra træer, kommet med en komet. Ovennævnte maleri lyser af håb og
forventninger til fremtiden.

