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Elsk den du er Kisser Paludan Hent PDF Mange mennesker oplever det at arbejde med selvværd som en svær
og diffus opgave. Vi har hørt det mange gange; du skal lære at elske dig selv, men de fleste af os ved ikke

hvordan. Derfor er Elsk den du er opbygget som en konkret trænings guide, hvor du bliver guidet trin for trin
i, hvordan du opbygger et stærkt selvværd.

"Elsk den du er" handler om, hvordan du kan lære at vise dig selv kærlighed, både i dine tanker, ord og
handlinger. Hvis du virkelig lærer at elske dig selv, præcis som det menneske du er, så vil andre også elske

dig.. Når du sidder med denne bog i hænderne, er tiden kommet til at genfinde den følelse af kærlighed til dig
selv og den lethed og glæde, der ligger dér.

 

Mange mennesker oplever det at arbejde med selvværd som en svær
og diffus opgave. Vi har hørt det mange gange; du skal lære at elske
dig selv, men de fleste af os ved ikke hvordan. Derfor er Elsk den du
er opbygget som en konkret trænings guide, hvor du bliver guidet

trin for trin i, hvordan du opbygger et stærkt selvværd.

"Elsk den du er" handler om, hvordan du kan lære at vise dig selv
kærlighed, både i dine tanker, ord og handlinger. Hvis du virkelig
lærer at elske dig selv, præcis som det menneske du er, så vil andre
også elske dig.. Når du sidder med denne bog i hænderne, er tiden
kommet til at genfinde den følelse af kærlighed til dig selv og den

lethed og glæde, der ligger dér.
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