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Lone Elisabeth blev seksuelt krænket, da hun var ca. 4-6 år gammel.
Hun havde i mange år rigtig svært ved, at finde ud af hvem hun selv var, og hvilket menneske hun
skulle være. Det at have været udsat for seksuelle overgreb har gjort, at Lone Elisabeth har haft
svært ved at finde sin EGEN identitet.

A Beginner's Guide: Memes of 2016

Som ung forsøgte Lone Elisabeth at finde et tilhørsforhold. Hendes styrke var, og stadig er, at hun
er god til at observere, hvordan andre gjorde og blev derfor accepteret, hvor hun færdes.

by Jason K. Lawrence

MEN indeni mærkede Lone Elisabeth sin egen rodløshed og følte ikke hun hørte til nogen steder.
Lone Elisabeth havde ikke sin egen mening i livet, men flød ligesom bare med, hvor hun var.
According to Wikipedia, newsletters are published by clubs, churches, societies, associations, and businesses—
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bange for at skade sine børn, og ikke gøre det godt nok, at hun til tider blev handlingslammet.
Newsletters delivered electronically via email (e-newsletters) have gained rapid acceptance for
Ingen havde lært Lone Elisabeth , hvordan man er sammen med børn på en sund og naturlig måde,
the same reasons email in general has gained popularity over printed correspondence.
så hendes identitet som forælder, har hun måtte tillære sig ved en masse forsøg, observere
hvordan andre gjorde, og forsøge at navigere efter sin mavefornemmelse.
Også i sit parforhold, har det været svært for Lone Elisabeth, at finde SIN identitet. Lone
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Med sit foredrag håber Lone Elisabeth, at få sat fokus på senfølgerne efter seksuelle krænkelser.
Elisabeth var ikke var bevidst om, at hun selv havde mulighed, for at sige til og fra i

overensstemmelse med sine ønsker og behov. Det har været en livslang proces, som Lone

by Anna K. Upton
I dag arbejder Lone Elisabeth som selvstændig familie- og psykoterapeut og har gennem mange år,
hjulpet mennesker i bedre trivsel.
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få et godt og harmonisk liv.

www.loneelisabeth.dk

