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Fra selvfed til selvfred Birte Christiansen Hent PDF Hvad får egentlig dit hjerte til at synge? Hvis du ikke
kan svare på det spørgsmål, så er du langt fra den eneste! Gennem livet bliver vi udfordret på så mange
områder, at vi kan ende med at stå i situationer, hvor vi ikke længere ved, hvad der gør os glade. Hvis vi

bliver bedre til at gribe vores personlige lederskab, kan vi tage magten – tilbage – i vores liv og finde ind til
den person, vi ønsker at være. I ”Fra selvfed til selvfred” giver Birte Christiansen dig en række praktiske

værktøjer, som kan hjælpe dig til at blive klogere på dig selv og dit liv. Målet er, at du opnår den indsigt og
styrke, der skal til for at tage skridtet mod dit lykkeliv og svaret på spørgsmålet om, hvad der får dit hjerte til
at synge. Bogen er skrevet med afsæt i de hundredvis af seancer, Birte Christiansen har haft i rollen som

mentor med mennesker, der har ønsket at tage magten tilbage i livet – og den er krydret med hudløst ærlige
historier fra hendes egen livsrejse.

 

Hvad får egentlig dit hjerte til at synge? Hvis du ikke kan svare på
det spørgsmål, så er du langt fra den eneste! Gennem livet bliver vi

udfordret på så mange områder, at vi kan ende med at stå i
situationer, hvor vi ikke længere ved, hvad der gør os glade. Hvis vi
bliver bedre til at gribe vores personlige lederskab, kan vi tage

magten – tilbage – i vores liv og finde ind til den person, vi ønsker at
være. I ”Fra selvfed til selvfred” giver Birte Christiansen dig en

række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig til at blive klogere på
dig selv og dit liv. Målet er, at du opnår den indsigt og styrke, der
skal til for at tage skridtet mod dit lykkeliv og svaret på spørgsmålet
om, hvad der får dit hjerte til at synge. Bogen er skrevet med afsæt i
de hundredvis af seancer, Birte Christiansen har haft i rollen som

mentor med mennesker, der har ønsket at tage magten tilbage i livet



– og den er krydret med hudløst ærlige historier fra hendes egen
livsrejse.
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