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Är du trött på att kämpa i uppförsbacke och motvind och att ständigt förlita dig på din egen viljestyrka,
motivation och självdisciplin? Vill du lära dig ett smartare och enklare sätt att få det liv, och arbetsliv, du
drömmer om? Gunnel Ryner vänder upp och ner på den traditionella synen på utveckling och framgång, där
allt handlar om dig själv, och visar hur du i stället kan skapa en miljö - med rätt människor, saker, platser,
förutsättningar och idéer - som drar dig i den riktning du vill. Med en mix av vetenskap, humor och träffsäkra
exempel visar hon att lathet kan vara något bra och att rätt miljö är viktigare än viljestyrka. Du får också en
konkret metod som gör det lätt och roligt att nå dit du vill, både i ditt eget liv och tillsammans med kollegorna
på jobbet. Gunnel Ryner är beteendevetare, föreläsare, organisationskonsult och coach. Med sina
föreläsningar, workshops och coachingprogram har hon inspirerat tusentals människor att ta sig själva och sina
verksamheter till helt nya höjder. "Den lata vägen till ett fantastiskt liv" är hennes andra bok. "Njuter av
hantverket bakom boken, såväl text, bild och layout - förutom ett innehåll som jag bara vill ropa: Äntligen! åt.
En pärla jag hoppas ska bli tongivande länge nog för att stabilisera upp annat på området. Finns bara ett fel:
Skulle ha kommit ut för 25 år sedan. ;)" Titti Fabritius, lärare "Inga floskler utan tydliga förklaringar och kloka
verktyg. Den bästa bok jag läst på länge!" Åsa Medin, enhetschef "Det här är en bok som alla som vill skapa
ett bättre liv bör läsa. Eller egentligen är det en bok man gör. Gör den!" Micke Darmell, föreläsare, författare
och rådgivare inom möten, gr8 meetings "Jag har läst otroligt många självhjälpsböcker och ingen av dem har
berört ämnet miljö!! Jag är helt chockad, för efter att ha läst Gunnel Ryners bok inser jag hur viktig del den är
av våra liv och hur mycket jag kan vara med och påverka mitt liv på ett helt annat sätt. Älskar lättheten i texten
och många aha-upplevelser." Miia Herjonen, administratör/systemansvarig "Återigen ger Gunnel Ryner oss en
härlig dos inspiration. Denna gång spetsat med rent konkreta tips på vad och hur du kan göra för att få en miljö

och vardag som garanterat kan få dig att må bättre. Läs o gört!!" Peter Norell, konsult, fd bankchef
' Att stillatigande höra på när våra ledare kommer med absurda meddelanden är att göra sig till medbrottsling
Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som
pedagogisk handledare i ett … De kom till den konferens som Svenska kyrkan är med och anordnar i Berlin. '
Att stillatigande höra på när våra ledare kommer med absurda meddelanden är att göra sig till medbrottsling
Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som
pedagogisk handledare i ett … De kom till den konferens som Svenska kyrkan är med och anordnar i Berlin. '
Att stillatigande höra på när våra ledare kommer med absurda meddelanden är att göra sig till medbrottsling
Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som
pedagogisk handledare i ett … De kom till den konferens som Svenska kyrkan är med och anordnar i Berlin.
Hem; Inspiration. ELLEs astrolog Bernard Fitzwalter har svaret – och det nya året har mycket att erbjuda.
När den svenska underklassen blev osynlig Annat Posted by Marika Formgren 11 Sep, 2015 18:38:03.
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i. En blogg om
minimalism, äventyr och ett friare liv - med Sofia Brolin Är 2017 året då du träffar en ny kärlek eller får
drömjobbet. Hej Lily. Hem; Inspiration. ' Att stillatigande höra på när våra ledare kommer med absurda
meddelanden är att göra sig till medbrottsling Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett
neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett … De kom till den konferens som
Svenska kyrkan är med och anordnar i Berlin. ELLEs astrolog Bernard Fitzwalter har svaret – och det nya
året har mycket att erbjuda. Inte så att prosten Reinholdsson och hans kumpan fick höra vad som sades på
konferensen. Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. 'Jag jobbar med mig
själv och min.
Du har inga produkter i varukorgen. Inte så att prosten Reinholdsson och hans kumpan fick höra vad som
sades på konferensen. En blogg om minimalism, äventyr och ett friare liv - med Sofia Brolin Är 2017 året då
du träffar en ny kärlek eller får drömjobbet. Enligt Socialstyrelsen har förskrivningen av ADHD-läkemedel.
Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Änglarnas budskap till dig är att du är
stark och modig under 2015 kommer du att våga ta steget och göra det du drömt om att göra en längre tid.
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i. Du har inga
produkter i varukorgen.

