
Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer.  
Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. 

Fordi din l ivskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine 
relationer. Hvis dine relationer ikke er, hvad de kunne være, er der helt sikkert nogle 
skygger der gemmer sig i dig, og mindsker din kraft og din styrke. Når skyggerne tager 
over, har vi svært ved at bede om det vi gerne vil, svært ved at vise vores frygt eller 
sætte vores grænser. Vi kommer i stedet til at skubbe folk væk fra os eller føler os alene 
midt i blandt dem vi er sammen med. 

Din skygge indeholder alt du har lært om kærlighed og relationer, om at modtage eller 
afvise kærlighed. Skyggen fortæller dig hvor meget eller lidt du fortjener. Den er som en 
magnetisk kraft der trækker de mennesker ind i dit liv, som kan synliggøre for dig hvilke 
dele af dig du ikke er bevidst om endnu. 

Når du styres af skyggerne i dine relationer, vil de gamle sår forblive smertefulde. Skyggen 
lukker ned for håbet om at kærlighed kan være andet end ødelagte relationer, afhængige 
relationer, relationer med håbløshed eller anden følelsesmæssig smerte. Du oplever måske 
at sidde fast eller have svært ved at agere i de udfordringer du møder. 

Så længe du fortsætter i de smertefulde mønstre fra fortiden, vil du blive styret af 
frygten for ikke at være god nok, ikke at fortjene kærlighed, eller for at blive afvist igen. 
 
Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer, er en dyb, klar 
og oplysende 13 ugers coaching proces, der garanteret befrier dig fra det der binder dig 
til fortiden. Forløbet vil afdække og hjælpe dig til at hele de skygger der gemmer sig i dine 
relationer, så du har mulighed for at tranformere og genskabe dine relationer, dit liv og din 
fremtid. 
 
Forløbet er for dig, der:  

• vil hele dit hjerte efter hjertesorger 

• vil tranformere forholdet til dig selv 

• bryde ud af mønstre begrænsninger fra fortiden 

• transformere ødelagte forhold i dit liv 

• skabe de relationer i dit liv som du længes efter 

• give dig mulighed for at handle med mere tillid, styrke og frihed 

• identificere en ny inspirerende vision for dig liv 

Debbie Ford har skabet forløbet til dig der vil i dybden:  
Session 1: Introduktion til Healing Your Heart Coaching 



Session 2: Loven om accept 
Session 3: Leder jeg efter det der er rigtigt eller det der er forkert? 
Session 4: Loven om overgivelse  
Session 5: Loven om guddommelig vejledning 
Session 6: Handler jeg fra tillid eller frygt? 
Session 7: Loven om ansvar  
Session 8:Tag dine projektioner tilbage 
Session 9: Loven om valg  
Session 10: Loven om tilgivelse, tilgivelse af andre 
Session 11: Loven om tilgivelse, tilgivelse af mig selv 
Session 12: Integration 
Session 13: Loven om skabelse 

Tusindvis af mennesker har oplevet effekten af Healing Your Heart Coaching forløbet, via 
Debbie Ford.  
Her er nogle af den gennembrud og indsigter mine klienter har oplevet:  

• Jeg ledte efter konkrete værktøjer til at forstå, rumme og håndtere min jalousi. Jeg 
havde læst en masse spirituelle bøger, set foredrag, været på kurser mv. og mente 
egentlig at jeg havde en god forståelse af min reaktionsmønster mv., men var 
utålmodig og irriteret på mig selv over at jeg ikke kunne komme videre. 
Nu er jeg meget mere bevidst om mine indre dialoger, og kan bedre rumme og 
forstå alle slags følelser, der kommer op i mig. Konkret er jeg blevet meget bedre 
til at håndtere min jalousi. Jeg er også meget mere tålmodig med mig selv. 
Desuden handler jeg anderledes end før, fx er min vrede og frygt blevet meget 
mindre – jeg er alt i alt blevet rigtig god til at ’tale med mig selv’, og dermed forstå 
mig selv J Som coach er Helle medfølende, støttende, omsorgsfuld, med klar 
kommunikation, og humor. Jeg følte mig altid tryg og i rigtig gode hænder! Vil 
anbefale forløbet rigtig meget! 
Birgitte M. 
 

• Tusind tak for din hjælp! Tusind tak fordi du var der for mig. Tusind tak for alt den 
kærlighed du har videregivet. Tusind tak for alle de indsigter du har delt og tusind 
tak for alle de guidede rejser, der har ført mig dybt ind i min inderste kerne. 
Derinde har jeg mødt min sjæl og min indre visdom. Derfor er jeg nu, mere end 
nogensinde før, begyndt at opfatte mig selv, gennem mit selv. Tusind tak, Helle.  
 

• Det har været det bedste coaching forløb jeg har gennemgået. Jeg følte mig 
uretfærdigt behandlet, brugte meget energi på mine følelser, være trist og ked af 
det. HYH har været en kæmpe gave for mig, som jeg klart vil anbefale. Det giver en 
hel anden indsigt i sig selv, idet jeg kom ned i dybden og helt ind til benet omkring 
mine reaktioner, fordomme og fornægtelser. Dette har givet en enorm frihed, idet 
det nu er mit valg, hvordan jeg vælger at reagerer. Jeg kan se mere realistisk og 
objektivt på mange ting efter HYH. Helle er nærværende, omsorgsfuld, tålmodig og 
god til at forklare meningen i skyggearbejde. Selvom hele forløbet foregik pr. 



telefon følte jeg et stort nærvær og respekt som gjorde at jeg i tryghed kunne 
åbne op for de mest sårbare emner 
Gitte K.E. 
 
 

• Efter forløbet stoler jeg på, at alt hvad jeg indeholder af følelser har et budskab.  
Jeg tillid til at jeg bliver hjulpet på rette vej når jeg lytter til min sjæl. 
Jeg kan lytte ind til min sjæl og stoler på de svar jeg får er vigtige for at jeg kan 
komme videre. Jeg tror på et parforhold i udvikling. Der er færre bebrejdelser og 
mere hjerterum. Tusind tak! 

 

• En af mine grundproblematikker var et mønster, hvor jeg forsøgte at blive 
bekræftet i at blive afvist, og stillede desuden hele tiden mig selv spørgsmålet: har 
jeg brug for at blive i et forhold, hvor min mand skaber afstand til mig? Jeg var 
blevet i tvivl om hvad der var mine og hvad der var min partners følelser. I det hele 
taget kunne jeg se ret mange problematikker over hos min partner, og jeg følte mig 
svigtet, ikke god nok og i afmagt. 
Mit forhold til min partner har forandret sig eller rettere min måde at forstå mig 
selv og mine egne reaktioner har forandret sig. Jeg har fået meget bedre fat i min 
skelne evne. Jeg har fået en god træning i at stå ved mine behov, ikke blot med 
viljen, men med hjertet, og også at kunne give udtryk for de følelser og tanker jeg 
har. Jeg tager meget oftere udgangspunkt i mig frem for i ham.  
Jeg har også fået fat i en lang større selvkærlighed, der gør at jeg på en kærlig 
måde, nu i langt større grad, er opmærksom på de delpersonligheder i mig som har 
brug for omsorg og nænsomhed. Jeg giver plads til hele mig med alt hvad jeg 
indeholder. Accepten af den jeg er, de følelser jeg har og de tanker jeg rummer og 
de handlinger jeg gør i nu, danner mere end nogensinde mit udgangspunkt i 
relationen. Jeg er blevet bedre til at lytte til hvilke sider i mig som taler. Jeg er 
blevet mere vågen og har en lang større accept af den jeg er. Jeg tør vise min 
sårbarhed. Jeg tør stå frem med mine følelser. 
-Gitta 
 

• Coachingforløbet har for mig været en øjenåbner til at forstå de almen 
lovmæssigheder som udspiller sig mellem alle relationer. Der er mindre indre kamp. 
Mindre forsvar. Jeg kan rumme mig selv som jeg er. Jeg er blevet mere selvkærlig. 
Jeg bliver mere over i mig selv og er mere opmærksom hvilke motiver jeg handler 
ud fra og kan derfor mærke at min partner viser mig forståelse på en mere 
konstruktiv måde. 
 

• Jeg er mere rolig, tryg og har meget større tillid til mig selv og andre. Jeg har lært 
at tilgive og at åbne mit hjerte igen.   



• Mit forhold til min partner har forandret sig eller rettere min måde at forstå mig 
selv og mine egne reaktioner har forandret sig. Jeg har fået meget bedre fat i min 
skelne evne. Jeg har fået en god træning i at stå ved mine behov, ikke blot med 
viljen, men med hjertet og også at kunne give udtryk for de følelser og tanker jeg 
har. Jeg tager meget oftere udgangspunkt i mig frem for i ham. Jeg bliver over på 
min banehalvdel. Jeg har også fået fat i en lang større selvkærlighed, der gør at jeg 
på en kærlig måde, nu i langt større grad, er opmærksom på de delpersonligheder i 
mig som har brug for omsorg og nænsomhed. Jeg giver plads til hele mig med alt 
hvad jeg indeholder. Accepten af den jeg er, de følelser jeg har og de tanker jeg 
rummer og de handlinger jeg gør i nu, danner mere end nogensinde mit 
udgangspunkt i relationen. Jeg har fået nogle samtaleredskaber til at fører en indre 
dialog og  i meditativ tilstand, finde mine svar. 
 

• Jeg har lært at det vigtige er ikke at reagere, det vigtige ligger i at ligge mærke til 
de reaktioner sindet har overfor de følelser jeg får og derfra give mig selv 
egenomsorg. 

• Fortiden tyngede mig som et 1000 kg anker. Jeg kunne ikke finde ud af at elske 
mine forældre, pga alt det jeg syntes de havde gjort imod mig. Jeg var vred og 
kunne ikke se hvordan jeg kunne komme af med den vrede. Gennem HYH processen 
har jeg helet mine relationer med mine forældre, og kan hjælpe dem nu hvor de er 
gamle.  

• Jeg har slet ingen tvivl i hverken mit hjerte eller min forstand -Jeg vil give dig mine 
allerbedste anbefalinger, Helle. Både til personer som har brug for en almen 
personlig udviklingsproces og nogle der mere specifikt har brug for at komme  ind 
omkring nogle problematikker, der forstyrrer ens udviklingsproces. Det er så 
tydeligt for mig at jeg har haft nogle problematikker som jeg ikke havde 
redskaberne til at takle. Jeg var stagneret i min proces. Ud over at have været 
igennem en fantastisk udviklingsforløb har jeg også fået redskaber der 
fremadrettet er med til at stimulere min udvikling. Begrebet at træde varsomt, har i 
mit indre fået ny værdi. 

 
 
Pris og andet praktisk: 
Forløbet foregår over telefonen, du ringer til mig hver gang. Vi finder et tidspunkt hvor vi 
fast kan have en ugentlig session, som udgangspunkt gennem hele forløbet. 
 
Forløbet er skabet af Debbie Ford i USA, og er struktureret med en klar begyndelse, midte 
og slutning der sikrer dit udbytte. Hver uge har sit tema, der både indeholder relevant og 
ny information (selv hvis du har arbejdet grundigt med skygger før), samt en indre guided 
proces, der tager dig dybt i dine skygger, og derved heler dine gamle mønstre. 
 



Du får hver gang hjemmearbejde på skrift som du returnerer til mig ca 24 timer inden 
vores næste session. Hjemmearbejdet er hver uge en opfølgning på, og integrering af, det 
vi arbejdede med i sessionen. 
 
Pris: kr. 15.600,- for 13 sessioner, samt en gratis introduktion og en gratis opfølgning. 
(For virksomheder er prisen ex moms)  
 
 
 
 
Lyder det som noget for dig? Så send mig en mail! Vi kan tage en uforpligtende intro 
session, så du kan få et klart billede af hvad du kunne få ud af forløbet her. 
 
Mvh 
Helle Laursen 
 
cand. mag., ledende mentor coach hos Manning Inspire, Certified Integrative Coach 
Professional™ specializing in Healing Your Heart Coaching, Fra The Ford Institute i USA.  
 
Se mere på hellelaursen.dk 
 
kontaktinfo: 
T: 30257548 
@: hellelaursen@mail.dk 
W: hellelaursen.dk 
 
 
 
 

  


