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BESKRIVNING

"Självanalys kommer att ledsaga dig i det mest intressanta äventyret i ditt liv. Äventyret om dig.Hur
effektiv är du? Vilka potentialer har du? Hur mycket kan du förbättras? Ja, i grunden har du goda avsikter
gentemot dig själv och dina medmänniskor. Även om de ibland överskuggas av dålig erfarenhet som är allt
annat än blek, är dina potentialer i grunden mycket bättre än någon någonsin tillåtit dig att tro."- ur
Självanalys, av L Ron HubbardKänner du verkligen dig själv?Nu kan du det med Självanalys. Denna bok
tar dig genom ditt förflutna, genom dina inneboende förmågor, ditt liv. Först med en serie
självundersökningar och genom att använda en speciell version av Hubbard-tabellen för bedömning av
människan, kartlägger du dig själv på Tonskalan. Genom att sedan tillämpa en serie lätta men ändå
kraftfulla processer, ger du dig in på ett stort äventyr i att upptäcka dig själv.Den här boken innehåller
dessutom omfattande principer som kan nå vilket fall som helst, från det lägsta till det högsta, inklusive
auditeringstekniker som är så effektiva att Ron refererade till dem gång på gång genom alla de följande
åren av forskning, då han forskade i de högsta tillstånden.Sammanfattningsvis, så höjer den här boken inte
bara en person på Tonskalan utan kan även ta ut en person ur nästan vad som helst. Den inkluderar:-
Lagarna om överlevnad och överflöd- Den mest omfattande beskrivningen av medvetenhet.- Våra försök
att uppnå odödlighet och dess förhållande till materia, energi, rum och tid.- Essäer som beskriver vitt
skilda upptäckter, inklusive tid, att komma ihåg, att glömma, inbillning, valenser och särskilda
auditeringslistor för varje.- Och utöver alla dessa upptäckter finns där dessutom självprocessinglistor som
ger väldigt kraftfull auditering och som kan användas var som helst och när som helst - som avtäcker den
värld som verkligen är du.Livets barriärer är egentligen bara skuggor. Lär känna dig själv, inte bara en
skugga av dig själv. Självanalys visar dig hur.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till självanalys - Synonymer.se

Gör en självanalys. Vilka övertygelser har du? Till exempel: Tror du på Gud? I så fall varför? Vilka bevis
för Guds existens har övertygat dig?

Vem är jag? | Ungdomar frågar

Syftet med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är att finansiera forskning, sprida kunskap om cancer och
bedriva påverkansarbete. Färga Sverige rosa med oss!

Självanalys - JMM.NU

Självanalys. Ett CV som anpassats till det nya jobbets arbetsuppgifter och krav samt ett konkret formulerat
personligt brev är obligatoriska.
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Självanalys

https://www.bo-fi.club/?p=SJ%C3%84LVANALYS&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SJ%C3%84LVANALYS&ln=se
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