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Jeg kan! Louise L. Hay Hent PDF Vi har hver især udstrakt indflydelse på det, der foregår i vores liv og vi
kan alle sige til os selv: ”Jeg kan gøre noget ved det”. Vi kan, ved at bruge en række enkle positive

bekræftelser, forandre vores liv. Ved hjælp af bekræftelser kan vi slippe fortidens spøgelser og finde tilbage til
den oprindelige tillid til os selv og til vores omgivelser og derigennem påvirke ethvert område i livet, vi er

utilfredse med.

JEG KAN! indeholder tekster og bekræftelser om Sundhed, Tilgivelse, Velstand/Rigdom, Kreativitet,
Parforhold/Kærlighed, Succes på jobbet, At leve uden stress og Selvværd.

Louise L. Hay er kendt verden over, som et levende bevis på at bekræftelser kan forvandle liv og at det nytter,
selv at gøre noget. Hun har med JEG KAN! endnu en gang skrevet en inspirerende og lettilgængelig bog for
enhver, der ønsker større selvværd, bedre helbred, tilfredshed med deres arbejde og økonomisk overskud.

Bogen indeholder også en cd med teksten indtalt på amerikansk af Louise L. Hay.

 

Vi har hver især udstrakt indflydelse på det, der foregår i vores liv og
vi kan alle sige til os selv: ”Jeg kan gøre noget ved det”. Vi kan, ved
at bruge en række enkle positive bekræftelser, forandre vores liv. Ved

hjælp af bekræftelser kan vi slippe fortidens spøgelser og finde
tilbage til den oprindelige tillid til os selv og til vores omgivelser og
derigennem påvirke ethvert område i livet, vi er utilfredse med.

JEG KAN! indeholder tekster og bekræftelser om Sundhed,
Tilgivelse, Velstand/Rigdom, Kreativitet, Parforhold/Kærlighed,

Succes på jobbet, At leve uden stress og Selvværd.

Louise L. Hay er kendt verden over, som et levende bevis på at
bekræftelser kan forvandle liv og at det nytter, selv at gøre noget.
Hun har med JEG KAN! endnu en gang skrevet en inspirerende og
lettilgængelig bog for enhver, der ønsker større selvværd, bedre
helbred, tilfredshed med deres arbejde og økonomisk overskud.

Bogen indeholder også en cd med teksten indtalt på amerikansk af
Louise L. Hay.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Jeg kan!&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


