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Lev ett stort liv - se det lilla. 11 tips för att coacha dig själv. Inspiration, insikt och verktyg i fickformat.Du
har så mycket inre resurser och potential, så mycket kraft och lust och kan vara med och påverka världen vi
lever i till det bättre. Om vi alla tar hand om denna insikt och ännu bättre tar hand om oss själva skulle

omgivningen också se annorlunda ut. Att ge dig själv positiva affirmationer, att säga att du är värdefull är en
bra början. Att träna mentalt, att tänka sig starkare räcker en bit. Förutsättningen är förstås att du också vågar
prova att agera på nya sätt. Att du själv vill, tror på dig själv, bestämmer dig och sedan disciplinerat handlar
efter dina beslut är avgörande för framgång. Ta hand om framtiden för det är där vi alla ska leva resten av

våra liv.I häftet får du elva saker att ta hand om. Låt det tjäna som en påminnare och lägg gärna till dina egna
”träningstips” på listan.

Lev ett stort liv se det lilla. Det är dit mormor tar med Elsa när Elsas föräldrar skiljer sig och när Elsa blir
slagen i skolan för att hon inte är som alla andra sjuåringar.

Coacha,Liv Se

Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm. 11 tips för att coacha dig. Du ska hjälpa din medarbetare
att bryta en vana eller ett beteende men utforskandet måste få ta tid för att hinna med att analyseras och

utvärderas. Jag känner att jag kan anförtro mig till dig. Våga leva det liv som gör din lycklig . PLUSPOLEN
Min bok läs skriv svar tänk känn välj bestäm gör Kommande natt Min bok samma metod i alla tre böckerna.

Den viktigaste relationen du kommer att ha i ditt liv är den du har med dig själv. Några kapitelrubriker
Coacha dig själv lev ett stort liv se det lilla . Stiftelsen Våga va dig själv. Det är fredagskväll och det lyser
välkomnande i ett villafönster i den lilla Stockholmsförorten. DU VÄLJER SJÄLV . Våga utforska dig själv
och lev. Se dig som en vinnare redan från början. Det här är hjälpen du behöver för att hitta din inre styrka

och våga tro på dig själv och dina egna.
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