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Livet bag et slør Haze Brown Hent PDF Den skinbarlige sandhed. Ren og uforfalsket; ægte! Romanen er
bygget på autentiske begivenheder i bankverdenen i Danmark og på Grønland og dækker over perioden fra
1982 til 2018. Bogen handler om, hvordan Haze, som en ung intelligent pige og velfungerende kvinde,

igennem sin karriere kunne havne i et net af manipulerende psykopatere bestående af 4 mænd: “Mr. Mean”,
“Mr. Evil”, “The Lust Killer” og “Bin The Psychopath”. Haze mistede sin frie vilje og dømmekraft og blev
involveret i et hemmeligt forhold til nærmeste kollega på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø og udviklede
overlevelsesmekanismer ved at leve sit liv på automatpilot og blev ramt af Stockholmsyndromet. Efter mange
år i bankverdenen med dårligt psykisk arbejdsmiljø brød Haze´s nervesystem sammen, og hun blev sygemeldt

med stress og udbrændthed. Haze´s sammenbrud og sygdom viste sig at blive hendes redning.
Psykologhjælp, Mindfulness og healing gav hende mulighed for at se på sit eget liv og med årene også se
mere klart på, hvad det var for et net, hun havde været spundet ind i, og hun formår at gøre en ende på

forholdet til nærmeste kollega. Haze får kæmpet sig tilbage på arbejdsmarkedet i form af et fleksjob, og det
giver hende muligheden for at finde meningen med livet igennem meditationskurser. Og på netop sådan et
kursus møder hun sin soulmate og sin store kærlighed, som gør det muligt for hende at gøre endeligt op med

fortiden ved at skrive bogen ”Livet bag et slør”. Skrivestilen minder meget om ”Plato(!) and Socratic
dialogue”. Hovedpersonen Haze går sammen med sin mand gennem dialog tilbage i tiden for at finde ud af,
hvad der var årsagen til, at Haze gik ned med stress og udbrændthed og ikke kom tilbage på arbejdsmarkedet
på fuld tid, som en psykiater havde en forventning om. Dialogstilen ”Plato(!)” sikrer, at Haze med et åbent
sind har kunnet dykke sikkert ned i fortiden for at søge ny viden og nye indsigter; for at finde nøglen til

selvhealing.

 

Den skinbarlige sandhed. Ren og uforfalsket; ægte! Romanen er
bygget på autentiske begivenheder i bankverdenen i Danmark og på
Grønland og dækker over perioden fra 1982 til 2018. Bogen handler
om, hvordan Haze, som en ung intelligent pige og velfungerende
kvinde, igennem sin karriere kunne havne i et net af manipulerende
psykopatere bestående af 4 mænd: “Mr. Mean”, “Mr. Evil”, “The

Lust Killer” og “Bin The Psychopath”. Haze mistede sin frie vilje og
dømmekraft og blev involveret i et hemmeligt forhold til nærmeste



kollega på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø og udviklede
overlevelsesmekanismer ved at leve sit liv på automatpilot og blev
ramt af Stockholmsyndromet. Efter mange år i bankverdenen med
dårligt psykisk arbejdsmiljø brød Haze´s nervesystem sammen, og
hun blev sygemeldt med stress og udbrændthed. Haze´s sammenbrud

og sygdom viste sig at blive hendes redning. Psykologhjælp,
Mindfulness og healing gav hende mulighed for at se på sit eget liv
og med årene også se mere klart på, hvad det var for et net, hun
havde været spundet ind i, og hun formår at gøre en ende på
forholdet til nærmeste kollega. Haze får kæmpet sig tilbage på

arbejdsmarkedet i form af et fleksjob, og det giver hende muligheden
for at finde meningen med livet igennem meditationskurser. Og på
netop sådan et kursus møder hun sin soulmate og sin store kærlighed,
som gør det muligt for hende at gøre endeligt op med fortiden ved at
skrive bogen ”Livet bag et slør”. Skrivestilen minder meget om

”Plato(!) and Socratic dialogue”. Hovedpersonen Haze går sammen
med sin mand gennem dialog tilbage i tiden for at finde ud af, hvad
der var årsagen til, at Haze gik ned med stress og udbrændthed og
ikke kom tilbage på arbejdsmarkedet på fuld tid, som en psykiater

havde en forventning om. Dialogstilen ”Plato(!)” sikrer, at Haze med
et åbent sind har kunnet dykke sikkert ned i fortiden for at søge ny

viden og nye indsigter; for at finde nøglen til selvhealing.
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