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De 13 geboden gaat over mentale kracht. Mentaal sterke
mensen vermijden negatief gedrag, zoals zelfmedelijden,
jaloezie of spijt hebben van genomen keuzes. In plaats
daarvan richten ze zich op het positieve en halen het beste uit
zichzelf en hun omgeving. In De 13 geboden geeft Amy Morin
praktische richtlijnen om haar lezers te helpen de 13 grootste
valkuilen te herkennen. De combinatie van aansprekende
voorbeelden en de nieuwste psychologische inzichten, biedt
strategieën voor het voorkomen van destructieve gedachten,
negatief gedrag en neerslachtige emoties voor iedereen, zodat
de weg naar geluk en succes vrij is en je op een positieve
manier werkt aan de kansen die er zijn. Morin leert je jezelf te
wapenen tegen emotionele tegenslagen en om te gaan met de
onvermijdelijke ontberingen van het leven. Ze deelt hoe ze in
de periode nadat ze op haar 26e weduwe werd de mentale
kracht vond om verder te gaan en het leven te omarmen.
Mentale kracht gaat niet over stoer zijn; het gaat over de
kunst om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Amy
Morin is psychotherapeut. Ze signaleerde dat mensen maatschappelijk succesvol zijn, ondanks
enorme uitdagingen en tegenslagen die zij op hun pad tegenkomen. Die veerkracht en haar
persoonlijke ervaringen inspireerden haar de webpost 13 things mentaly strong people don’t do te
posten. Een artikel dat viral ging en werd opgepikt door de Forbes website waar het ruim tien
miljoen mensen bereikte: een record. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=swWHH392CDM &
https://www.youtube.com/watch?v=7hGKb5Busjk
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Download online boek Nederlands De 13 geboden Amy Morin , Are you looking for de 13
geboden PDF?. If you are areader who likes to download de 13 geboden Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get de 13 geboden Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading de 13 geboden Pdf? You may think
better just to read de 13 geboden Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read de 13 geboden electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, de 13 geboden Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download de 13
geboden Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download de 13 geboden Pdf from our online library.
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