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Boost din selvkærlighed Mette Holm Hent PDF Nogle gange er det de korteste og mest enkle udsagn, der
giver de største resultater. Små livskloge ord og sætninger, der kan så et frø i dit sind og lede dine tanker i
retningen af, hvad det gode liv er for dig, og hvordan du får fokus på det, der er vigtigst. Denne bog kan

hjælpe dig godt i gang med processen.

Psykolog Mette Holm udsender hver dag boost-mails til 50.000 danskere, der finder stor glæde og inspiration
i hendes små opbyggelige udsagn. Succesen er nu overført til denne bog, en ‘omsorgsgave’ til læseren, der

indeholder 100 af hendes bedste boosts.

Budskabet er, at det gode liv skaber du selv, dag for dag, uge for uge, år for år. Det handler om at tage ansvar
for sit eget liv, at være sin egen bedste ven og at vælge at præge sit liv med positive tanker.

“Når du har tillid til dig selv og ved, at du kan skabe gode dage for dig, er der intet, der kan vælte dig. Det er
et af de stærkeste steder, du kan stille dig som menneske. At tage din plads og hver dag skabe det, der er

vigtigt for dig. Et liv, hvor den tillærte hjælpeløshed skæres væk, og hvor ansvaret for at skabe det, du ved,
du fortjener, står først. Egoistisk? Nej, det er yderst næstekærligt. For når du skaber skønne dage for dig selv,

skaber du på magisk vis også skønne dage for dem omkring dig.”
– Mette Holm
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største resultater. Små livskloge ord og sætninger, der kan så et frø i
dit sind og lede dine tanker i retningen af, hvad det gode liv er for
dig, og hvordan du får fokus på det, der er vigtigst. Denne bog kan
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Psykolog Mette Holm udsender hver dag boost-mails til 50.000
danskere, der finder stor glæde og inspiration i hendes små

opbyggelige udsagn. Succesen er nu overført til denne bog, en
‘omsorgsgave’ til læseren, der indeholder 100 af hendes bedste
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Budskabet er, at det gode liv skaber du selv, dag for dag, uge for uge,
år for år. Det handler om at tage ansvar for sit eget liv, at være sin
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“Når du har tillid til dig selv og ved, at du kan skabe gode dage for
dig, er der intet, der kan vælte dig. Det er et af de stærkeste steder,
du kan stille dig som menneske. At tage din plads og hver dag skabe
det, der er vigtigt for dig. Et liv, hvor den tillærte hjælpeløshed

skæres væk, og hvor ansvaret for at skabe det, du ved, du fortjener,
står først. Egoistisk? Nej, det er yderst næstekærligt. For når du
skaber skønne dage for dig selv, skaber du på magisk vis også

skønne dage for dem omkring dig.”
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