
FORANDRING ER MULIG!
Hent bøger PDF

Benedicte Fr\u00f6lich
FORANDRING ER MULIG! Benedicte Fr\u00f6lich Hent PDF I denne bog beskriver Benedicte Frölich både
hudløst og ærligt hvordan hendes liv har forandret sig, hvad hun har været igennem og hvilke tanker og valg
der har haft betydning for hvor hun stod og hvad hun havde før og frem til det liv hun har og nyder i dag. Et
liv så rigt og fuld af kærlighed, nydelse og nærvær. Der vil sikkert være mange der kan forholde sig til nogen

af de samme tanker og oplevelser fra deres eget liv, og de vil her kunne se og forstå, at det ER muligt at
forandre sine tanker og fokus og dermed sit liv! Gennem Benedictes fortælling om egne tidligere fastlåste og
begrænsende tanke- og handlemønstre finder du samtidig inspiration og vigtig information til hvordan du

selv kan ændre på dit liv, så også du vil kunne opnå den samme livsglæde, positivitet samt mentale overskud.
Benedicte skriver så levende, at enhver vil kunne leve sig ind i de tanker og oplevelser hun beskriver - ikke
mindst fordi det er de tanker og oplevelser langt de fleste af os har at slås med i hverdagen. Kunne du lide

Benedicte Frölich’s bog "NØGLEN til det RIGE LIV – Tanker er som såsæd… Du høster hvad du sår", der af
mange allerede nu bliver anset for at være ”bogen” inden for Personlig Udvikling både nationalt og

internationalt (bl.a. af Bob Proctor, der har valgt at skrive forordet til den!) - vil du blive revet med i denne
endnu mere åbne og personlige fortælling om og beskrivelse af hvordan forandring ER mulig. Bogen er

resultatet af en opgave fra Benedictes mentor, der gik ud på at hun skulle beskrive sit liv som det var før de
påbegyndte deres intense samarbejde og til hvordan det er i dag. Som Benedicte selv udtrykker det: Jeg
havde ALDRIG været der hvor jeg er i dag havde det ikke været for min Mentor og vores intense arbejde.

Læs her om de muligheder der er for at også DU kan få et personligt Mentor forløb.
(http://personligsucces.nu/shop/mentorforl%C3%B8b/index.html)
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