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liv, og søger du inspiration til hvordan, så er Glad & Tilfreds - med coaching lige noget for dig. med bogen
får du inspirerende indsigter og værdifulde coachingværktøjer, der giver en dig enestående mulighed for at
blive coach i dit eget liv. Bogen giver specifikke forslag og redskaber, som du kan bruge i din hverdag til at
afklare, hvad du vil, og hvordan du kan gøre for at skabe det liv, du ønsker. Bogen henvender sig til dig, som
ønsker at have det godt med dig selv og med andre mennesker. Uddrag af forordet af Sofia Manning: Bogen
er skrevet af en forfatter, der med sin varme, visdom, indsigt, erfaring og sit store hjerte ved, hvad hun taler
om. Anmeldelse: Nu har Susanne Møberg gjort det igen. Skrevet en bog, hvor jeg som læser bliver revet med

fra første side. Susanne besidder en dynamik og et engagement, man ikke møder alle vegne. Denne bog
handler om at finde ind til din egen dybeste sandhed gennem coaching. Finde ind til det sted, hvor du er og

bliver glad og tilfreds ved hjælp af selv-coaching.

 

Vil du gerne være glad og tilfreds med dit liv, og søger du inspiration
til hvordan, så er Glad & Tilfreds - med coaching lige noget for dig.

med bogen får du inspirerende indsigter og værdifulde
coachingværktøjer, der giver en dig enestående mulighed for at blive
coach i dit eget liv. Bogen giver specifikke forslag og redskaber, som
du kan bruge i din hverdag til at afklare, hvad du vil, og hvordan du
kan gøre for at skabe det liv, du ønsker. Bogen henvender sig til dig,
som ønsker at have det godt med dig selv og med andre mennesker.

Uddrag af forordet af Sofia Manning: Bogen er skrevet af en
forfatter, der med sin varme, visdom, indsigt, erfaring og sit store
hjerte ved, hvad hun taler om. Anmeldelse: Nu har Susanne Møberg
gjort det igen. Skrevet en bog, hvor jeg som læser bliver revet med
fra første side. Susanne besidder en dynamik og et engagement, man
ikke møder alle vegne. Denne bog handler om at finde ind til din
egen dybeste sandhed gennem coaching. Finde ind til det sted, hvor



du er og bliver glad og tilfreds ved hjælp af selv-coaching.
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