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Bogen for udmattede sjæle Pernille Riis Hent PDF Denne bog er skrevet til dig, som er en stresset, udmattet -
og måske nedbrudt kvinde, der gerne vil transformere dit liv, så du også kan komme til at opleve

solskinssiden af livet. Du mangler indsigt og guidens til at realisere denne handling og du har brug for at
forstå, hvorfor du gang på gang bukker under for livets udfordringer og hænger fast i et liv, der udmatter dig.
Du interesserer dig for spiritualitet og har behov for at forstå dit liv i et større perspektiv. Du er nået til det
punkt, hvor du ved, at tiden er inde til at tage de dybe spadestik og du forstår, at det kræver ansvar og

lederskab. Du er også parat til at fortage alle disse handlinger i et selvkærligt og nærende tempo - ikke mere
knokleri, ikke mere selvhad, nu er tiden inde til, at livet skal arbejde for dig.

Bogen giver dig et forståeligt indblik i de allervigtigste indre - og ydre dynamikker indenfor spiritualitet og
personlig udvikling. Der er stilles også relevante spørgsmål, der kan hjælpe dig til større afklaring i forhold til
din personlige situation. De kan nemlig efterfølgende hjælpe dig til at handle - og udvikle vaner og gøremål,

der kan bidrage positivt til dit daglige liv. Bogen bliver din personlige transformations journal og et
værdifuldt redskab, så du kan påbegynde en mere positiv og nærende epoke i dit liv.

E-bogen er delt op i 4 dele:
1 del: Dit udgangspunkt
2 del: Dit fragmenteret jeg

3 del: Din indre og ydre modstand
4 del: Bliv den bedste udgave af dig

Bogen tager højde for, at du som stressramt kvinde, måske ikke orker at skulle forholde sig til for meget, så
bogen er skrevet i et forståeligt og kortfattet sprog, så du let kan sætte dig ind i de gængse forhold uden større

anstrengelse.

Denne bog er anden udgave - altså en opdateret udgave af 'Reparationsbogen for udmattede sjæle'.

 

Denne bog er skrevet til dig, som er en stresset, udmattet - og måske
nedbrudt kvinde, der gerne vil transformere dit liv, så du også kan
komme til at opleve solskinssiden af livet. Du mangler indsigt og
guidens til at realisere denne handling og du har brug for at forstå,
hvorfor du gang på gang bukker under for livets udfordringer og
hænger fast i et liv, der udmatter dig. Du interesserer dig for

spiritualitet og har behov for at forstå dit liv i et større perspektiv. Du
er nået til det punkt, hvor du ved, at tiden er inde til at tage de dybe
spadestik og du forstår, at det kræver ansvar og lederskab. Du er også
parat til at fortage alle disse handlinger i et selvkærligt og nærende
tempo - ikke mere knokleri, ikke mere selvhad, nu er tiden inde til, at

livet skal arbejde for dig.

Bogen giver dig et forståeligt indblik i de allervigtigste indre - og
ydre dynamikker indenfor spiritualitet og personlig udvikling. Der er

stilles også relevante spørgsmål, der kan hjælpe dig til større
afklaring i forhold til din personlige situation. De kan nemlig

efterfølgende hjælpe dig til at handle - og udvikle vaner og gøremål,
der kan bidrage positivt til dit daglige liv. Bogen bliver din



personlige transformations journal og et værdifuldt redskab, så du
kan påbegynde en mere positiv og nærende epoke i dit liv.
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1 del: Dit udgangspunkt
2 del: Dit fragmenteret jeg

3 del: Din indre og ydre modstand
4 del: Bliv den bedste udgave af dig

Bogen tager højde for, at du som stressramt kvinde, måske ikke orker
at skulle forholde sig til for meget, så bogen er skrevet i et forståeligt
og kortfattet sprog, så du let kan sætte dig ind i de gængse forhold

uden større anstrengelse.
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