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Når sjælen kalder Gitte Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Kan du somme tider have en fornemmelse af, at
din sjæl kalder?

At du har en indre stemme, som hvisker til dig, at der er mere i livet. Måske mere kærlighed. Måske mere
lykke. Måske mere fællesskab. Måske en følelse af mening og af at gøre en forskel.

Hvad gør du så, når sjælen kalder? Lytter du? Handler du? Hvis du mangler inspiration til at komme i gang,
så er denne bog lige noget for dig. Bogen fortæller, hvilke otte årsager der kan være, til at vores sjæl kalder.
Vi kan f.eks. vente for meget, have glemt vores entusiasme, have mistet troen på os selv, have talt os ind i

vores bekymring eller sidde fast i vores mønstre. Undervejs fortæller Gitte Jørgensen, hvad der skete i hendes
eget liv, da hun følte, at hendes sjæl begyndte at kalde.

Gitte Jørgensen tager os i sin letskrevne, essayistiske stil med ind under huden og viser - med eksempler fra
sit eget liv - at med venlighed og vedholdenhed er det muligt at forvandle sit liv. Det er faktisk muligt at lade

sig guide af sin sjæl og blive tilfreds og glad - og måske ligefrem ind imellem lykkelig.

"Når sjælen kalder" rummer omkring 30 illustrerede sider med handlingsanvisende råd og tip til, hvordan vi
kan komme i gang med at forvandle vores liv, når sjælen kalder - til gavn for os selv og andre.

Bogen er grafisk skabt og tilrettelagt af Christine Clemmensen.

Gitte Jørgensen, kvinden bag Simple Living (2003 og 2005) og Pippi Power (2008) - alle bøger er udkommet
i Sverige og Norge i flere oplag. Pippi Power i fire oplag i Norge.  

"Når sjælen kalder" er en selvstændig fortsættelse til Pippi Power. Gitte Jørgensen er journalist, forfatter og
coach. I 13 år har hun holdt foredrag og kurser i Danmark og Norge. Se mere: gittejoergensen.dk

 

Forlaget skriver: Kan du somme tider have en fornemmelse af, at din
sjæl kalder?

At du har en indre stemme, som hvisker til dig, at der er mere i
livet. Måske mere kærlighed. Måske mere lykke. Måske mere
fællesskab. Måske en følelse af mening og af at gøre en forskel.

Hvad gør du så, når sjælen kalder? Lytter du? Handler du? Hvis du
mangler inspiration til at komme i gang, så er denne bog lige noget
for dig. Bogen fortæller, hvilke otte årsager der kan være, til at vores

sjæl kalder. Vi kan f.eks. vente for meget, have glemt vores
entusiasme, have mistet troen på os selv, have talt os ind i vores

bekymring eller sidde fast i vores mønstre. Undervejs fortæller Gitte
Jørgensen, hvad der skete i hendes eget liv, da hun følte, at hendes

sjæl begyndte at kalde.

Gitte Jørgensen tager os i sin letskrevne, essayistiske stil med ind
under huden og viser - med eksempler fra sit eget liv - at med



venlighed og vedholdenhed er det muligt at forvandle sit liv. Det er
faktisk muligt at lade sig guide af sin sjæl og blive tilfreds og glad -

og måske ligefrem ind imellem lykkelig.

"Når sjælen kalder" rummer omkring 30 illustrerede sider med
handlingsanvisende råd og tip til, hvordan vi kan komme i gang med
at forvandle vores liv, når sjælen kalder - til gavn for os selv og

andre.

Bogen er grafisk skabt og tilrettelagt af Christine Clemmensen.

Gitte Jørgensen, kvinden bag Simple Living (2003 og 2005) og Pippi
Power (2008) - alle bøger er udkommet i Sverige og Norge i flere

oplag. Pippi Power i fire oplag i Norge.  

"Når sjælen kalder" er en selvstændig fortsættelse til Pippi Power.
Gitte Jørgensen er journalist, forfatter og coach. I 13 år har hun holdt
foredrag og kurser i Danmark og Norge. Se mere: gittejoergensen.dk

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Når sjælen kalder&s=dkbooks

