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Hver dag en ny begyndelse Hent PDF Forlaget skriver: En bog hvori kvinder deler deres indsigt med andre.

Hver dag - en ny begyndelse er oversat til flere sprog og har vejledt millioner af kvinder på deres rejse til et
bedre og mere rigt liv. I hver af årets 365 dage deler kvinder, der har kæmpet og stræbt, deres indsigt med os.

Mange af dem har fundet åndelig støtte og vækst gennem 12 trins programmet.

Men bogen henvender sig til alle kvinder (og mænd), som ønsker gode råd til bedre at kunne tackle livet i
hverdagen. Rådene gives for at gøre livet lettere og mere forståeligt og ikke mindst for at give råd, når der

ingen udvej synes at være.

Hver dag indledes med små citater fra kvinder, som er kendt over hele verden for deres evne til at manifestere
sig menneskeligt i en sådan grad, at de har gjort dybt indtryk på andre.
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