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Hvem ejer dig – det gør du! Henritte S\u00f8vind Hent PDF Denne bog er til dig, der … - føler dig begrænset

- længes efter kærlighed - lader din fortid styre din fremtid - bliver overhalet indenom af alle de andre -
ønsker en forandring, men ikke ved hvordan - er havnet i hamsterhjulet og ikke tør hoppe af Hvis du føler, at
alle andre har det hele, og alting lykkes for dem, skal du blot stille dig selv ét enkelt spørgsmål: Hvem ejer

dig? Svaret på det tankevækkende spørgsmål er bogens omdrejningspunkt, og det kan ændre dit liv. Bogen er
til alle, der vil tage ansvaret for og lykkes med deres eget liv, privat som professionelt. Forfatteren Henriette

Søvind (f. 1971) er en landets mest benyttede foredragsholdere og coaches inden for livsdesign,
kostomlægning og skyggevejledning. Hun er NLP-Master-Trainer og har siden 2010 drevet sin egen

livsdesignskole. Hun er aktiv debattør, blogger og madskribent.
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