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het bekroonde boek ik heb de tijd handleiding in tijdsurfen - ik heb de tijd handleiding in tijdsurfen is een bestseller op
het gebied van tijdsbeheer tiende druk 2017 meer dan 10 000 exemplaren verkocht het is inmiddels verschenen in 6 talen in
het jaar van verschijnen werd het boek bekroond als beste spirituele boek van het jaar het juryrapport, door te gaan
tijdsurfen zul je rust gaan ervaren en - de workshop vond ik heel inspirerend en verdiepend het was leuk en serieus
tegelijkertijd het is een prachtige manier om al doende speels en luisterend meer te begrijpen en te voelen wat tijdsurfen
betekent na de workshop heb ik het idee dat ik tijdsurfen echt snap met mijn gevoel en het kan gaan toepassen in mijn
leven, ik heb de tijd een handleiding in tijdsurfen - remove all disconnect the next video is starting, ik heb de tijd een
handleiding in tijdsurfen de stress - ik heb de tijd handleiding in tijdsurfen is een bestseller op het gebied van tijdsbeheer
tiende druk 2018 het werd in het jaar van verschijnen bekroond als beste spirituele boek van het jaar en is vertaald in 4
talen het boek is een praktisch en prettig leesbaar boek de zeven aanwijzingen worden beschreven met praktijkvoorbeelden
, paul loomans leest voor uit ik heb de tijd een handleiding in tijdsurfen - zou het niet makkelijker zijn om je vrij te
voelen en jezelf heerlijk te laten meevoeren op je op de golven van de tijd de amsterdamse zenmonnik coach en auteur
paul loomans heeft hier een boek over geschreven genaamd ik heb de tijd een handleiding in tijdsurfen met 7 praktische
aanwijzingen keert de rust terug in je leven, ik heb de tijd een handleiding in tijdsurfen door paul - maar stress komt ook
van binnenuit ik heb de tijd wil je helpen de rust in je leven terug te vinden de methode tijdsurfen bestaat uit zeven
aanwijzingen die natuurlijk aanvoelen zij maken het mogelijk om te surfen over de golven van de tijd je leert hoe je op je
gevoel kunt vertrouwen bij de keuze van wat je gaat doen
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