Eva Sanner

Passionskoden

Lev det liv du vill leva – bli den du egentligen är
I Passionskoden får ordet passion en delvis ny innebörd. Det
handlar inte bara om att behålla glöden i en intim relation
med din partner, det handlar lika mycket om att leva det
liv du vill leva och bli den du egentligen är. Det här är en
bok både att köpa till sig själv och att ge bort i present till
människor med öppna sinnen som är intresserade av personlig utveckling.
Vi lever i en brytningstid där vi måste fråga oss vad vi vill och
vad vi står för – den här boken ger personlig vägledning och
viktiga reflektioner om hur vi förhåller oss till oss själva och
vårt nya samhälle. Prestation och görande påverkar inte bara
hur vi förhåller oss till vårt arbete utan skapar också normer
för hur vi ser på oss själva i relationer, föräldraskap, skapande
och livet som helhet. Men mer är inte alltid bättre och vi är
inte de biologiska maskiner vi i vissa fall förväntas bete oss
som.
Att leva det liv som känns som ditt, att bryta de normer som
begränsar och att ta de steg som krävs för att bli en friare och
mer passionerad människa, kan vara utmanande. I Passionskoden får läsaren följa med på ett utforskande av vad passion
kan vara inom olika livsområden, vilka våra hinder är och
vad som hjälper oss att göra det vi längtar efter – och hur just
detta ger hopp om en mer hållbar värld.
Om innehållet: I kapitlet om kroppen beskrivs vikten av att
lyssna på kroppens behov av näring, rörelse och vila, i kapitlet om tankar får du en metod att förhålla dig till negativa och
positiva tankar, kapitlet om att våga lär dig mer om rädsla
och hur vi ska förstå den. Där finns ett kapitel om njutningens betydelse i våra liv, ett om hur vi lever i nuet och ett om
att välja det som gör dig glad.

Vi är passionerade på olika sätt och därför finns i slutet
av boken en översikt över olika passionstyper, där du som
läsare kan utröna om du är en kreatör, en manifesterare, ett
lokomotiv, en mystiker eller någon annan av de totalt sju
typerna. Med hjälp av övningarna i slutkapitlet kan du också
själv undersöka hur du kan bli mer passionerad i ditt liv, dina
relationer och ditt skapande.
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