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Vem är du egentligen? innerst inne...

Hitta inspiration och mod genom kraften som finns gömd inom dig.
Filmen 'The Shadow Effect' (skuggeffekten) består av 2 filmer. Du

börjar att titta på film 1 för att få ökad förståelse för vad
'skuggeffekten' är för något, därefter går du vidare genom att titta på

film 2. Detta är samma film som film 1, men med den stora
skillnaden att Debbie Ford pausar filmen och vägleder dig genom
olika övningar - en interaktiv filmupplevelse. Det är ett annorlunda,
riktigt spännande och roligt sätt att utveckla dig själv på, samtidigt
som du upptäcker en ny styrka inom dig själv och blir fri från
'skuggorna' som oftast är en bakomliggande orsak till oönskade
personliga egenskaper och kan vara en av anledningarna till att du
inte kommer vidare i livet. Genom att omfamna dina 'skuggor' lär du
känna dessa och genom samma process även släppa dem. När du väl
lärt känna igen dina 'skuggor' så är du mer observant på om någon av
dessa skulle komma tillbaka in i ditt liv igen, och då har du också

verktyget att inte låta det påverka dig på ett negativt sätt.

I denna banbrytande och interaktiva filmupplevelsen leds du genom
åtta transformerande övningar för att avslöja och omfamna det som



har dolts i mörkret och som håller dig tillbaka från att kliva in din
största dröm. Låt Debbie Ford lyfta av din slöja med skuggor, och

frigöra din sanna potential.

I filmen får du träffa några av vår tids största tänkare och förebilder
inom personlig utveckling, till exempel:

Debbie Ford, bästsäljande författare och erkänd expert inom
människans skuggeffekt. Debbie har hjälpt tusentals människor

genom sin välkända metod 'Shadow Process Workshop'. Nu avslöjar
hon sitt framgångsrecept i denna banbrytande film.

Deepak Chopra, en av världens främsta frontfigurer inom andlig
framgång och personlig utveckling.

Marianne Williamson, internationellt erkänd andlig lärare, har
skrivit böcker som hamnat högst upp på New York Times Bestseller
list. Har medverkat i Larry King Live, Oprah Winfrey Show, Good

Morning America, etc.

James van Praagh, välkänt medium i program som även sänts i
svensk TV, hans åsikter är ofta väldigt tröstrika, klarsynta och

inspirerande.

Och många fler...
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