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Livet Uden Grænser Pia Chartell Hent PDF Et kinesisk ordsprog siger: "Nogle mennesker bygger læskure, når

det trækker op til storm - andre bygger vindmøller". Med andre ord: Nogle ser begrænsninger, andre ser
muligheder. Hvad ser du? "Livet Uden Grænser" handler netop om, hvad du gør i dit liv, når det trækker op til
storm - eller hvordan du undgår storme. Eller måske er vindstille dage ikke dig? For du trives bedst med lidt
modvind - hvor andre ønsker medvind? Faktisk udvikler vi mennesker os bedst i storm, modvind - eller

modgang, om du vil. Denne bog er skrevet af en person, der som alle andre har oplevet livet på godt og ondt.
Men netop stædighed og troen på sig selv har gjort, at forfatteren altid har fået det bedste ud af livet i både
gode og dårlige tider - ud fra devisen "Når der lukkes en dør, åbnes en ny". For forfatteren, der er en klog

dame, ved, at ingenting her i livet er givet. Og den visdom og erfaring giver hun her videre til dig. Fordi hun
vil motivere dig til også at få balance i livet. For kun med din egen viljestyrke skaber du forandring i dit liv.
Den visdom samt de indlagte checklister og øvelser gør denne bog til et stykke værktøj, som kan bruges - og

repeteres - igen og igen.

 

Et kinesisk ordsprog siger: "Nogle mennesker bygger læskure, når
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