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Tænk det - skab det Irma Lauridsen Hent PDF Vil du gerne være en vinder, fyldt med power, glæde og gå-på-
mod? En, som tingene bare lykkes for?

Er det ikke sådan i dit liv lige nu, så glæd dig. Du kan nemlig selv skabe det, og det er oven i købet ikke
svært.

Har du lagt mærke til, at visse mennesker næsten hele tiden når deres mål? De ser det som en selvfølge at de
har heldet med sig, og det har de så!

Hvad handler det om? At man selv kan styre sit liv mod det man ønsker, ved at tro på at det sker?
Ja, tankerne er starten. Men der skal mere til, og bogen fortæller, hvad.

Der er langt større kraft i os end vi er klar over. Den skal bare vækkes og bruges bevidst.
Bogen viser (med masser af cases) hvordan du selv kan gribe livet, skabe langt større intensitet, glæde,
kærlighed og mening i livet hver eneste dag. Og finde ind til det autentiske menneske, du dybest set er.
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