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Flyt dig lidt Anja Vintov Hent PDF Bogen er en opfordring til at komme op af sofaen og skabe det liv, der
passer netop dig. Og så er det et opråb til alle os, der lader os nøje... fordi vi ikke tør eller orker andet.

Flyt dig lidt er en bog, der lige præcis vil flytte dig lidt - lidt ad gangen, skridt for skridt. Det handler ikke om
kæmpe livsomlægninger eller endeløse mantraer, men om at blive mere modig i sin hverdag. Bare lidt.

Modigere til at vælge, sige og gøre det, som føles rigtigt.

Og det behøver slet ikke være så besværligt. Man tager et skridt, og så et til, og så et par mere og så har man
en dag flyttet sig derhen, hvor man gerne vil være. Ikke så meget hokus-pokus. Bare små skridt til store

forandringer. Du kan lige så godt begynde nu.

Find dit hverdagsmod - og gør noget! Det er hovedbudskabet - og Anja Vintov guider med lethed, humor og
livsvisdom læseren igennem den forandring, der skal til. For hende er nøglen til det gode liv at finde ind til

sin egen kerne - og inde i den: at finde det hverdagsmod, som skal bane vejen for alt det nye.

Ved at styrke dit hverdagsmod vil du komme tættere på dig selv, på drømmejobbet og på den kærlighed, du
længes efter. Og bogen vil ikke bare bringe dig i nærkontakt med det gode liv, den vil samtidig udradere alle
dit livs nødløsninger i form af trøstekærester, våbenhvile-ægteskaber, indtil-der-kommer-noget-bedre-jobs og

tilsvarende formålsløse ventepositioner.

 

Bogen er en opfordring til at komme op af sofaen og skabe det liv,
der passer netop dig. Og så er det et opråb til alle os, der lader os

nøje... fordi vi ikke tør eller orker andet.

Flyt dig lidt er en bog, der lige præcis vil flytte dig lidt - lidt ad
gangen, skridt for skridt. Det handler ikke om kæmpe

livsomlægninger eller endeløse mantraer, men om at blive mere
modig i sin hverdag. Bare lidt. Modigere til at vælge, sige og gøre

det, som føles rigtigt.

Og det behøver slet ikke være så besværligt. Man tager et skridt, og
så et til, og så et par mere og så har man en dag flyttet sig derhen,
hvor man gerne vil være. Ikke så meget hokus-pokus. Bare små
skridt til store forandringer. Du kan lige så godt begynde nu.

Find dit hverdagsmod - og gør noget! Det er hovedbudskabet - og
Anja Vintov guider med lethed, humor og livsvisdom læseren

igennem den forandring, der skal til. For hende er nøglen til det gode
liv at finde ind til sin egen kerne - og inde i den: at finde det

hverdagsmod, som skal bane vejen for alt det nye.

Ved at styrke dit hverdagsmod vil du komme tættere på dig selv, på
drømmejobbet og på den kærlighed, du længes efter. Og bogen vil
ikke bare bringe dig i nærkontakt med det gode liv, den vil samtidig



udradere alle dit livs nødløsninger i form af trøstekærester,
våbenhvile-ægteskaber, indtil-der-kommer-noget-bedre-jobs og

tilsvarende formålsløse ventepositioner.
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