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Du behöver inte vara perfekt - det räcker med good enough. Känner du dig jagad av alla krav? Är du ständigt
rädd för att misslyckas eller att omgivningen ska upptäcka dina svagheter? Tror du att du skulle vara
lyckligare om du jobbade effektivare, ägnade mer tid åt dina barn, hade ett perfekt hem och en vacker,

vältränad kropp?Vi lever i ett prestationssamhälle där tv och tidningar ständigt matar oss med perfekta och
vällyckade människor. Men att leverera maximalt i alla lägen och att bedöma sig själv efter vad man presterar
leder till stress, låg självkänsla och försämrad livskvalitet. Jag brinner för att människor ska leva sina bästa
liv, varje dag ", säger Elizabeth Gummesson. Hon har själv suttit fast i perfektionistfällan och var nära att få

betala med sitt liv när kroppen sa ifrån.

Good enough. Det handlar om att plocka fram sin perfektionism enbart när den är nödvändig istället för att
bära den som en kvarnsten runt halsen. Spara pengar med. Utgivningen i pocketformat under 2010 har

tillgängliggjort boken för den breda allmänheten och den har .

Good,Good Enough,Goodx Com,Good Ska

101 Bubbel champagne cava prosecco och andra mousserande viner bok Andreas Kjörling pdf. Bli fri från
perfektionism på en timme. Upptäck och skydda dig mot energitjuvar av Ingalill Roos Öka din sociala

kompetens av Henrik Fexeus Elizabeth Gummesson är professionell coach och en av Sveriges mest anlitade
föreläsare. 20 kr 244 US 0 bud. F Böcker och Litteratur. ELIZABETH GUMMESSON good enough Bli fri
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