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Autentisk Business - sådan lykkes du med terapi og coaching Peter Blenner Hent PDF Tvivlen siger: Er det
nu det rigtige? Kan det overhovedet lade sig gøre? Det er umuligt.

Frygten siger: Jeg tør ikke. Hvad nu hvis jeg fejler? Hvad tænker de andre?
Fornuften siger: Græsset er ikke grønnere på den anden side. Jeg er ikke dygtig nok. Hvor stor er

sandsynligheden for at det lykkes? Det er bedre at holde sig på det tørre.
Hjertet siger: Ja, for jeg vil så gerne. Det er min drøm. Gør det alligevel. Du skal nok klare den, og vil lære

det nødvendige undervejs. Du vokser med opgaven.

Du lærer at lytte til hjertet, at finde dig selv, og det der giver aller mest mening for dig. Det der spærrer for
denne proces, er barrierer inde i dig selv. Hvis du vil finde dig selv, og lykkes som dig selv, skal du starte med

at se på dig selv. Du skal f.eks. blive ven med din historie, gøre op med hæmmende overbevisninger,
bearbejde traumatiske oplevelser, slippe af med frygt og mindreværdsfølelser og tage ansvar for egne følelser.

Jo mere du på den måde finder ind til din egen kerne af kærlighed, desto bedre bliver du til at undgå
selvsabotage. Og du finder modet til at være den du er med fejl og mangler. For du behøver ikke være perfekt

for at lykkes med dine drømme.

I første halvdel af bogen får du min historie, og de redskaber jeg selv har brugt for at komme i mål.

Anden halvdel af bogen er en trin for trin vejledning, hvor du finder din niché og lærer at omsætte din viden,
og den du er, til konkrete resultater.

Du kommer ud over rampen med din passion. Du kommer til at arbejde med dit første autentiske produkt. Du
finder din autentiske målgruppe. Og du får redskaberne til at lave overskrifter som en tekstforfatter, og

metoder til at lykkes på sociale medier som Facebook.

Bogen er skrevet til solo selvstændige, der brænder for at gøre en forskel for andre mennesker. Men andre
kreative mennesker, vil helt sikkert også finde stor glæde ved at læse den.

Du skal læse bogen fordi:
- du ønsker at leve fra hjerte og essens

- du ønsker at lykkes med din passion for mennesker på rekordtid
- du ønsker det gode liv, som din familie vil elske dig for
- du får redskaberne til at gøre som de professionelle

- du ikke længere vil nøjes med at drømme
- du vil finde mening og hjertet siger ja

- du vil tjene penge som dig selv
- du vil og kan, men mangler lige det sidste lille skub

- du er modig og tør være den du er
- du kan slippe for alle begynderfejlene

- du får hele pakken med personlig, faglig og forretningsmæssig udvikling

Alt i alt en håndbog smækfuld af indsigter og redskaber til dig, der vil lykkes som dig selv.

 

Tvivlen siger: Er det nu det rigtige? Kan det overhovedet lade sig
gøre? Det er umuligt.

Frygten siger: Jeg tør ikke. Hvad nu hvis jeg fejler? Hvad tænker de
andre?

Fornuften siger: Græsset er ikke grønnere på den anden side. Jeg er
ikke dygtig nok. Hvor stor er sandsynligheden for at det lykkes? Det

er bedre at holde sig på det tørre.
Hjertet siger: Ja, for jeg vil så gerne. Det er min drøm. Gør det



alligevel. Du skal nok klare den, og vil lære det nødvendige
undervejs. Du vokser med opgaven.

Du lærer at lytte til hjertet, at finde dig selv, og det der giver aller
mest mening for dig. Det der spærrer for denne proces, er barrierer
inde i dig selv. Hvis du vil finde dig selv, og lykkes som dig selv,

skal du starte med at se på dig selv. Du skal f.eks. blive ven med din
historie, gøre op med hæmmende overbevisninger, bearbejde

traumatiske oplevelser, slippe af med frygt og mindreværdsfølelser
og tage ansvar for egne følelser. Jo mere du på den måde finder ind
til din egen kerne af kærlighed, desto bedre bliver du til at undgå
selvsabotage. Og du finder modet til at være den du er med fejl og
mangler. For du behøver ikke være perfekt for at lykkes med dine

drømme.

I første halvdel af bogen får du min historie, og de redskaber jeg selv
har brugt for at komme i mål.

Anden halvdel af bogen er en trin for trin vejledning, hvor du finder
din niché og lærer at omsætte din viden, og den du er, til konkrete

resultater.

Du kommer ud over rampen med din passion. Du kommer til at
arbejde med dit første autentiske produkt. Du finder din autentiske
målgruppe. Og du får redskaberne til at lave overskrifter som en
tekstforfatter, og metoder til at lykkes på sociale medier som

Facebook.

Bogen er skrevet til solo selvstændige, der brænder for at gøre en
forskel for andre mennesker. Men andre kreative mennesker, vil helt

sikkert også finde stor glæde ved at læse den.

Du skal læse bogen fordi:
- du ønsker at leve fra hjerte og essens

- du ønsker at lykkes med din passion for mennesker på rekordtid
- du ønsker det gode liv, som din familie vil elske dig for
- du får redskaberne til at gøre som de professionelle

- du ikke længere vil nøjes med at drømme
- du vil finde mening og hjertet siger ja

- du vil tjene penge som dig selv
- du vil og kan, men mangler lige det sidste lille skub

- du er modig og tør være den du er
- du kan slippe for alle begynderfejlene

- du får hele pakken med personlig, faglig og forretningsmæssig
udvikling

Alt i alt en håndbog smækfuld af indsigter og redskaber til dig, der
vil lykkes som dig selv.
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