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Tilbage til dig Ian Morgan Cron Hent PDF Forlaget skriver: Det, vi ikke ved om os selv, kan skade os og
vores relationer - og det kan holde os fast i uhensigtsmæssige mønstre, så vi kommer til at stå i vejen for os

selv.

Denne bog er en indføring i Enneagrammet, en gammel opdeling af mennesket i ni forskellige
personlighedstyper. Det er et redskab, der kan hjælpe os til bedre at forstå, hvem vi er, og hvorfor vi forholder
os til verden, som vi gør. Vi kan opdage, hvilke strategier og budskaber vi har taget til os som børn, og som

stadigvæk får lov til at styre vores liv, uden at vi ved af det.

De to forfattere hjælper os ikke kun til selvindsigt, men viser også en vej til forandring. Vi får hjælp til skridt
for skridt at bevæge os mod at blive det menneske, vi er skabt til at være.

I århundreder har store kristne lærere peget på, at der er en nøje sammenhæng mellem at kende sig selv og
kende Gud. Denne bog forbinder Enneagrammets visdom med den kristne spiritualitet - med det mål, at vi får

et dybere kendskab til os selv, mere forståelse for andre og større kærlighed til Gud.

 

Forlaget skriver: Det, vi ikke ved om os selv, kan skade os og vores
relationer - og det kan holde os fast i uhensigtsmæssige mønstre, så

vi kommer til at stå i vejen for os selv.

Denne bog er en indføring i Enneagrammet, en gammel opdeling af
mennesket i ni forskellige personlighedstyper. Det er et redskab, der
kan hjælpe os til bedre at forstå, hvem vi er, og hvorfor vi forholder

os til verden, som vi gør. Vi kan opdage, hvilke strategier og
budskaber vi har taget til os som børn, og som stadigvæk får lov til at

styre vores liv, uden at vi ved af det.

De to forfattere hjælper os ikke kun til selvindsigt, men viser også en
vej til forandring. Vi får hjælp til skridt for skridt at bevæge os mod

at blive det menneske, vi er skabt til at være.

I århundreder har store kristne lærere peget på, at der er en nøje
sammenhæng mellem at kende sig selv og kende Gud. Denne bog

forbinder Enneagrammets visdom med den kristne spiritualitet - med
det mål, at vi får et dybere kendskab til os selv, mere forståelse for

andre og større kærlighed til Gud.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Tilbage til dig&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


