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ť stojí za vyprávění!

eme svůj vlastní příběh,

ze srovnáte priority, zlepšíte své vztahy a vyím svých snů. Do života vám přinese lehkost,
Začnete vnímat sami sebe jako autory svých
ů a budete se tak moci stát pevnými body
h. Smysl pozitivního sobectví je tak ve své
cký.

pozitivní psychologii a inspiruje se mnoha
čeními. Prostřednictvím zajímavých příběkáže, jak si nejlépe poradit s nejčastějšími
mi – od partnerství, splnění životních přání
mova přes práci až po krásu či zdraví. Může
pokud řešíte některé neblahé následky souo stylu, jako jsou třeba úzkosti, potíže se seo přemíra stresu.

, že pokud máme být prospěšní svému okolí,
adě umět pečovat sami o sebe.

© Grada Publishing, a.s. © Michaela Dombrovská www.protoze.cz

hů a tipů vám ukáže, jak si nejlépe poradit s nejčastějšími
životními situacemi – od partnerství, splnění životních přání
a uspořádání domova přes práci až po krásu či zdraví. Může
vás inspirovat, i pokud řešíte některé neblahé následky současného životního stylu, jako jsou třeba úzkosti, potíže se sebevědomím nebo přemíra stresu.
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tak ať stojí za vyprávění!

Každý píšeme svůj vlastní příběh,

Díky knížce si snáze srovnáte priority, zlepšíte své vztahy a vykročíte za splněním svých snů. Do života vám přinese lehkost,
volnost a radost. Začnete vnímat sami sebe jako autory svých
životních příběhů a budete se tak moci stát pevnými body
v příbězích jiných. Smysl pozitivního sobectví je tak ve své
podstatě nesobecký.
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