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Så gør det dog! Tanja Lewis Hent PDF Kender du det, at det kan være svært at få tingene gjort? Måske har du
en drøm om at tabe dig 10 kg, eller måske får du ikke spurgt din chef om den forfremmelse, du længe har
ønsket dig. Måske er det de små forandringer i din hverdag, som du ved, ville gøre den bedre – men som du

aldrig rigtigt når frem til …

Den gode nyhed er, at du i denne bog får redskaberne til at få gjort noget ved det. ”Så gør det dog!” er en
lettilgængelig og konkret guide, der på uformel vis hjælper dig med den kunst, det er, at blive rigtig, rigtig

god til at komme fra A til B. Bogen er inddelt i 4 enkle og overskuelige trin:

1. Skab fokus og overblik
2. Definér din egen succes
3. Stop dine Stoppere
4. Brug din handlekraft

Derudover får du til hvert trin flere lærerige øvelser, så du med det samme kan begynde at omsætte teorien til
praksis.

Der findes ingen quick fixes, når det handler om at få ting til at ske. Men med “Så gør det dog!” i hånden
finder du efterhånden ud af, hvordan du bedre kan aktivere og bruge de ressourcer, du har. Og så er du godt i

gang med at skabe både små og store positive forandringer i dit liv.

Særlig feature: Bogen indeholder også – til ren og skær inspiration – 5 eksklusive portræt-interview med
kendte danskere, der alle har handlekraft som mellemnavn: Flemming Jensen, Alfred Josefsen, Lotte Heise,

Martin Thorborg Renée Toft Simonsen.

Om forfatteren:
Tanja Lewis er certificeret performance coach, foredragsholder og workshopleder og desuden uddannet ved

Rytmisk Musikkonservatorium.
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