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50+ Bertill Nordahl Hent PDF 50+ er et must for dig, som fylder 50 år. Eller for dig, som kender en, der
fylder 50 år, og vil have større indblik i forståelse for, hvad der sker i denne vigtige fase af livet. For man kan
ikke undgå at bemærke, at man bliver 50 år. Familie og venner spørger til, hvordan det føles at passere det
såkaldte skarpe hjørne. Selv mærker man godt, at man ikke er ung længere. Men man er heller ikke gammel
endnu! Hvad er man så? Man er blevet en såkaldt 50+´er! Hvad betyder det for mine prioriteringer? De mål
jeg sætter mig? Det jeg vælger til og fra? Det jeg vil med resten af livet? Og har det betydning, om jeg er en
mand eller en kvinde? 50+ er en bog om at finde en ny balance mellem det indre liv og det ydre liv. Ligesom
50+ ligger op til refleksion over tilværelsens grundspørgsmål, når man passerer de halvtreds: Hvad vil jeg

med mit liv - nu? Hvordan vil jeg leve - nu? Hvem vil jeg leve sammen med – nu? Hvis 50+ inspirerer dig, så
skal du også læse På denne klode hvor vi lever i mørket i længsel efter lyset af Bertill Nordahl. Den findes

også som e-bog.

 

50+ er et must for dig, som fylder 50 år. Eller for dig, som kender
en, der fylder 50 år, og vil have større indblik i forståelse for, hvad
der sker i denne vigtige fase af livet. For man kan ikke undgå at

bemærke, at man bliver 50 år. Familie og venner spørger til, hvordan
det føles at passere det såkaldte skarpe hjørne. Selv mærker man
godt, at man ikke er ung længere. Men man er heller ikke gammel
endnu! Hvad er man så? Man er blevet en såkaldt 50+´er! Hvad

betyder det for mine prioriteringer? De mål jeg sætter mig? Det jeg
vælger til og fra? Det jeg vil med resten af livet? Og har det

betydning, om jeg er en mand eller en kvinde? 50+ er en bog om at
finde en ny balance mellem det indre liv og det ydre liv. Ligesom
50+ ligger op til refleksion over tilværelsens grundspørgsmål, når
man passerer de halvtreds: Hvad vil jeg med mit liv - nu? Hvordan
vil jeg leve - nu? Hvem vil jeg leve sammen med – nu? Hvis 50+
inspirerer dig, så skal du også læse På denne klode hvor vi lever i
mørket i længsel efter lyset af Bertill Nordahl. Den findes også som

e-bog.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=50+&s=dkbooks

