
Tror du det er tilfældigt?
Hent bøger PDF

Marianne Simonsen Laiderz

Tror du det er tilfældigt? Marianne Simonsen Laiderz Hent PDF Forlaget skriver: Jeg har skrevet en bog, som
fører til glæde og succes for de mennesker, som læser den.

I bogen fortæller jeg, hvordan det er gået for sig, at jeg har haft så megen medgang og succes i livet, siden jeg
indså, at man selv er ansvarlig for sit liv og sine oplevelser.

Da jeg "tilfældigvis", faldt over Louise Hay's bog, "Helbred dit liv" i 1991, lærte jeg, at man, ved at tænke
positivt og lave bekræftelser og blive ved med at sige dem til sig selv, kan skabe positive forandringer i sit

liv.

"Alt hvad jeg ledes til bliver en succes", er én af Louise Hay's bekræftelser og jeg er virkelig blevet ledt, kan
jeg mærke. Nogle af oplevelserne kan man nærmest kalde mirakler. Jeg har for eksempel været via healere,

clairvoyante, en numerolog, Silva-metoden, Feng Shui, Neo Feng Shui, hjælpsomme mennesker,
kanalisering, "tilfældige møder" osv. osv. Ja, det er endda lykkedes at blive ledt til en effektiv - og ikke

engang ubehagelig - måde at holde idealvægten på.
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