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Værktøj til hjælpsomme sjæle Ilse Sand Hent PDF Sensitive mennesker bliver hurtigere end andre drænet for
energi, når de er sammen med mennesker, der er ude af balance. Derfor har de ekstra brug for at kunne give
en hjælp, der slider mindst muligt på dem selv, og samtidig giver størst muligt udbytte for dem, de hjælper.

De fleste af bogens værktøjer kan desuden bruges i egen selvudviklings øjemed. Hvis du stiller dig selv nogle
af spørgsmålene eller laver øvelserne i bogen, vil du optimere og fordybe din egen personlige udvikling.

”Værktøj til hjælpsomme sjæle” er skrevet i et lettilgængeligt sprog og samtidig solidt funderet i mange års
terapeutisk erfaring, såvel som i anerkendte psykologiske teorier. ”Bogen er vel mest beslægtet med

coaching-bøgerne, men har alligevel en anden og mere følsom karakter, en bredere målgruppe, et bredere
budskab og en anden form for dybde … en fin og grundlæggende bog, der kan bruges af mange …”
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