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Kunsten at være fantastisk Andy Cope Hent PDF At være fantastisk, succesrig og glad handler ikke om at
lave om på dig selv – det handler om at finde ud af, hvad der virker for dig og gøre mere af det. Kunsten at
være fantastisk er propfuld af gode råd, konkrete eksempler, citater, morsomme indslag og vigtige spørgsmål
for at få dig til at tænke over dit arbejde, forhold og livet. Du vil opdage, hvad dine styrker er, lære hvordan
du kan udnytte det du har på bedst mulig vis, finde ud af hvor du gerne vil hen og tage nogle konkrete skridt
mod din fantastiske fremtid. Læs den. Tag ved lære af budskaberne. Resultaterne vil give positive resultater i
alt, hvad du foretager dig. Bare vær dig selv. På en fantastisk måde. "Et praktisk indblik i positiv tankegang
og hvordan man får det til at virke. Uden det sædvanlige maleriske, humørforladte underliggende tema med
moralsk opsang, der ofte får dig til at give op overfor dette gavnlige og vigtige emne." Michael Bungay

Stanier, forfatter til Do More Great Work Forord af David Taylor, forfatter til "The Naked Leader"-bøgerne.
Oversat fra engelsk af Lotte Marianne Frausing.

 

At være fantastisk, succesrig og glad handler ikke om at lave om på
dig selv – det handler om at finde ud af, hvad der virker for dig og
gøre mere af det. Kunsten at være fantastisk er propfuld af gode råd,
konkrete eksempler, citater, morsomme indslag og vigtige spørgsmål
for at få dig til at tænke over dit arbejde, forhold og livet. Du vil

opdage, hvad dine styrker er, lære hvordan du kan udnytte det du har
på bedst mulig vis, finde ud af hvor du gerne vil hen og tage nogle
konkrete skridt mod din fantastiske fremtid. Læs den. Tag ved lære
af budskaberne. Resultaterne vil give positive resultater i alt, hvad du
foretager dig. Bare vær dig selv. På en fantastisk måde. "Et praktisk
indblik i positiv tankegang og hvordan man får det til at virke. Uden
det sædvanlige maleriske, humørforladte underliggende tema med



moralsk opsang, der ofte får dig til at give op overfor dette gavnlige
og vigtige emne." Michael Bungay Stanier, forfatter til Do More
Great Work Forord af David Taylor, forfatter til "The Naked

Leader"-bøgerne. Oversat fra engelsk af Lotte Marianne Frausing.
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