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Bogen forsøger at afdække de dybere lag i det sensitive og sårbare menneskes natur. Forfatteren bevæger sig
igennem både dybdepsykologiske, kreative og spirituelle teorier og metoder, og bogen er spækket med sager
fra praksis. Da bogen også indeholder selvbiografiske brudstykker og poetisk elementer, er der tale om en

unik bog om emnet. Bogen egner sig til alle, der have en dybere forståelse af det sensitive og sårbare hjerte i
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indre psykiske landskab, den sensitive krop, psykisk energi og energivampyrisme og spirituelle og kreative
åbninger.  Bogen er fyldt med praktiske øvelser og anvisninger, og fokuserer på betydningen af selvomsorg,

selvkærlighed og følelsesmæssige bevidsthed.
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