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Havde jeg for pokker bare brækket en arm! Pia Mikkelsen Hent PDF Bogen beskriver forskellige menneskers
kamp for at komme fri af en "Dom" Dommen kan være en fysisk eller psykisk "Dom" der forhindre dem i at
se deres eget fulde potentiale. Vi er oftes vores egen største fjende og udlever ikke altid vores fulde potentiale

på grund af Mind-trolde, der larmer og tager vores udsyn. Pia Mikkelsen, der har skrevet denne bog er
uddannet coach og samtaleterapeut, så udover hun har mærket på egen krop, hvad det vil sige at blive ramt af

en "Dom", så har hun også i sit daglige arbejde mødt mange mennesker, der på forskelligvis, har fået en
"Dom", som de kæmper med og imod hver eneste dag. Som Pia selv siger om bogen "Den ville jeg gerne selv
have haft, da jeg blev nulstillet i mit liv og det jeg kunne engang ikke virkede længere. "Plejer var død" At få
en "Dom" kan være en lettelse, men det kan også føles som at blive smidt ud i et fremmede land, uden GPS
eller fornemmelse for hvordan hverdagen skal hænge sammen. Ikke meget er som det plejer og det føles som

om man er frataget magten i eget liv.

 

Bogen beskriver forskellige menneskers kamp for at komme fri af en
"Dom" Dommen kan være en fysisk eller psykisk "Dom" der

forhindre dem i at se deres eget fulde potentiale. Vi er oftes vores
egen største fjende og udlever ikke altid vores fulde potentiale på

grund af Mind-trolde, der larmer og tager vores udsyn. Pia
Mikkelsen, der har skrevet denne bog er uddannet coach og

samtaleterapeut, så udover hun har mærket på egen krop, hvad det
vil sige at blive ramt af en "Dom", så har hun også i sit daglige
arbejde mødt mange mennesker, der på forskelligvis, har fået en

"Dom", som de kæmper med og imod hver eneste dag. Som Pia selv
siger om bogen "Den ville jeg gerne selv have haft, da jeg blev
nulstillet i mit liv og det jeg kunne engang ikke virkede længere.
"Plejer var død" At få en "Dom" kan være en lettelse, men det kan



også føles som at blive smidt ud i et fremmede land, uden GPS eller
fornemmelse for hvordan hverdagen skal hænge sammen. Ikke

meget er som det plejer og det føles som om man er frataget magten
i eget liv.
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