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Samenvatting Wil jij ook dagelijks wonderen ervaren? Zet je ~ing, je innerlijke gids,
aan. New York Times-bestsellerauteur Gabrielle Bernstein werd door
niemand minder dan Oprah Winfrey benoemd als één van de stemmen
van een nieuwe generatie spirituele denkers. In haar nieuwste boek,
'Verwacht wonderen', geeft ze een stappenplan van zes weken naar een
leven waarin het perspectief is verschoven van angst naar
dankbaarheid en liefde: een leven vol wonderen dus! Moeilijk? Juist
niet: geluk zit vaak in kleine dingen.

Details Gabrielle Bernstein is ervan overtuigd dat kleine, simpele veranderingen in ons
doen en denken tot miraculeuze resultaten kunnen leiden in alle aspecten van
ons dagelijks leven: onze relaties, financiën, gezondheid en zelfbeeld. In dit
inspirerende boek ontvouwt Gabrielle haar manier om angst te laten varen en
dankbaarheid, vergevingsgezindheid en liefde in je leven toe te laten, zodat
acceptatie en geluk hun intrede kunnen doen.

Verwacht wonderen is een praktische leidraad om in korte tijd je leven anders
vorm te geven: kleine veranderingen, overweldigende resultaten!

Over de auteur

New York Times-bestsellerauteur Gabrielle Bernstein is de oprichter van
online vrouwenplatform HerFuture, geeft lezingen, is coach, heeft een eigen
pr-bedrijf en schrijft o.a. voor The Wall Street Journal en Marie Claire. Ze
wordt ook wel de Dalai Lama genoemd van de Gossip Girl-generatie. (bron:
Huffington Post) 

Ze schreef ook de boeken  Eindeloos geluk en Leven vol overgave.

Verwacht wonderen | Auteur: Gabrielle Bernstein | Omvang: 200 pag. | Prijs:
€ 17,95 | ᴄᴀᴘ e-book: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0490 5 | ɪsʙɴ e-book: 978
90 449 7308 2 | Verschijnt: eind juli 2014
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Citaten Gabrielle Bernstein een nieuwe goeroe 
— Happinez
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Liefde boven angst verkiezen, klinkt te zweverig to handle. Enter
Gabrielle Bernstein, een New Yorkse levensgoeroe die de theorie
omzette naar een praktisch zeswekenplan waarmee je de beste versie
van jezelf naar boven haalt. 
— Cosmopolitan NL

Ik woonde een van Bernsteins maandelijkse lezingen bij en zag de vrouw
die ik al snel “mijn goeroe” noemde (…) Een nieuw rolmodel voor
dertigers met karakter: Gabrielle Bernstein biedt innerlijke rust en
zelfcompassie voor de nieuwe lichting spirituele zoekers. 
— Elle Magazine

Gabrielle is the real thing. Ik heb enorm veel respect voor haar werk. 
— Wayne Dyer, bestsellerauteur van 'Niet morgen maar nu'
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Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.
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