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real isering af al le ens muligheder. Nu har du mulighed for at msde den I

populare amerikanske coach, der har rAdgivet pol i t ikere, topledere og et !

vald af andre interesserede over hele verden, han gester nemlig Oan"mart< 
I

med sit seminar Life at the Peak - Creating your extraordinary Life. 
I

De to seminarer varer mindst fem timer og foregAr fredag den 23. novem- |

ber kl.  18 i  Kobenhavn og lardag den 24. november kl.  18 i  Arhus. I

Robbins vi l  her fortal le om de dokumenterede strategier, der gor det muligt I

at fA succes pA ethvert omrAde og dermed skabe den tilverelse, du dram- |

mer om. Denne enestAende begivenhed er udformet, sA du inspireres, ud- |

dannes og t i l fores energi t i l  at foretage de nodvendige handlinger, der ikke :

alene vi l  resultere i  mAlbare forbedringer, men ogsA maksir"rJOin t i l f reds- 
i
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Hvorfor onske sig et stsrre

hus, mere tid, flere bsrn eller

bare et klap pA skulderen -

hvis det bagvedliggende

motiv er at blive lykkelig?

SAdan sporger Deepak

Chopra i ,,Kraft, frihed <lg

n6deo,. I  bogen ser han pA,

hvordan vi gar lykken til

vores primere mAl- ud fra

en filosofi om, at det i sA

fald bliver nemmere at opnA

alle de andre ting, vi onsker

os. Indre lykke er nemlig en

enorm kraft, som gor os fri

fra frygt og begransninger,

mener forfatteren, der er

en pioner mht. holistisk

sundhed og menneskeligt

potentiale.

NAr vi fAr kontakt til vores

inderste selv og lever i den-

ne afslappede tilstand, vil

vi opleve synkronicitet og

meningsfulde sammentraf...

eller sagt med et andet ord:

n&de. Aschehou g, 249 kr"

Lise Nehm
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