
Självkänsla - vägledd hypnos för mera mod
Ladda ner boken PDF

Camilla Gyllensvan
Självkänsla - vägledd hypnos för mera mod Camilla Gyllensvan boken PDF

 

Gör du verkligen det du vill och är du den du verkligen vill
vara?

Drömmer du om att göra saker fast håller dig själv tillbaka?

För att utvecklas som människa och frigöra vår inre potential
behöver vi lämna vår komfortzon. Och för att kunna göra det

behöver vi många gånger mod.

Självkänsla är den grundinställning vi har till oss själva. När vi tränar
vår självkänsla får vi mer tilltro till oss själva och kan uppleva mer
säkerhet och trygghet. Vi vågar stå upp för oss själva och för vad vi
tror på. Självkänslan är om en muskel och när den tränas stärks även
vår inre styrka och tro på vår förmåga. Och i och med det vågar vi

pröva nya saker och utmana oss själva.

Den här vägledda hypnosen hjälper dig att bli modigare. Allt du
behöver är viljan att utmana dina egna rädslor och begränsningar

Den här korta effektiva övningen kommer stärka din självkänsla och
stärka ditt mod. Lyssna gärna på den efter du lyssnat på mental

avslappning. För bästa effekt lyssna på den här inspelningen dagligen
under 21 dagar, sedan varannan dag i 21 dagar och sedan närhelst du
behöver. Du kan med fördel kombinera denna med någon av våra

andra inspelningar i serien Mindful meditations
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