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Der sker store forandringer i vores krop og tanker i plusalderen. Forandringerne kan være begyndt allerede
omkring 45 års alderen - måske uden vi er opmærksomme på det. Hos de fleste bliver forandringerne tydelige
i løbet af 50 års alderen, og for alle er det helt tydeligt, at plusalderen er godt i gang, når vi runder de 60.   

Udviklingsmæssigt er plusalderen en livsfase med mulighed for udvikling frem for udelukkende afvikling. 
Livet er baseret på en universel lov, som betyder, at der i alt levende er indbygget en tilstand af forfald. Vi
bliver født, vi når vores højdepunkt, og derefter går det kun én vej - det går ned ad bakke. Der er en enkelt
undtagelse. I vores sjæl er der ikke indbygget et forfald. Sjælen kan fortsætte med at udvikle sig hele livet i

retning af et mere autentisk liv med modenhed og visdom.     

Læs om de forandringer, der sker i dit liv som kvinde, når du bliver ældre - set i det sensitive perspektiv. Få
bud på, hvad du kan gøre for at imødekomme din sensitivitet i plusalderen. Hvad du kan gøre for at leve

autentisk med vitalitet og glæde og i overensstemmelse med, hvem du naturligt er. 
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