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Max Söderpalm är en av dom senaste årens mest lästa svenska affärsförfattare. Nu är han tillbaka med sin nya
bok. Den här gången ger han dig sina bästa råd för att bli framgångsrik. Vill du bli framgångsrik? Vill du hitta
den viktigaste nyckeln till att bli lycklig och rik? Vill du upptäcka hur mycket lättare det blir att lyckas när du
tänker och gör precis tvärtom? I den här boken får du lära dig allt du behöver veta om att bli framgångsrik
genom att göra på rakt motsatt sätt. Du får möta människor som har blivit vinnare genom att göra det dom
själva vill, istället för att följa det som andra tycker. Läs boken, gör övningarna och följ stentavlorna så lär du
dig att våga tänka och göra tvärtom. Då öppnar sig en helt ny väg för dig.
Din nya väg till framgång. Vad är det som gör att vissa människor lyckas bättre än andra? Och att vissa
människor inte får något gjort alls? Vad finns det för genomgående mönster att följa för dig som vill upp ur
klungan, lämna gnällhörnan och bli lycklig? Tvärtom är skriven för dig som vill bli en vinnare - i dina egna
ögon. Genom att fokusera på vad DU vill och mindre på vad andra tycker kan du bli den som vågar genomföra
den idé som du har. Det kan leda till att din värld förändras totalt. Max Söderpalm är känd för sina
bästsäljande böcker 30 sätt att göra affär, Det är i backarna man rycker och Den rätta gnistan. Han är en av
Sveriges mest bokade föreläsare och mannen bakom nyhetsbrevet Monday Morning Letter.

Stig Jakobsson ställer ut djur- och naturbilder hos Galleri Hultman. Vi granskar alla kommentarer, det kan
därför dröja innan de visas på sidan. (2013-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som
fotnoter). Jag lovar att vårvindar … Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det
goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor. Ångrar djupt att jag inte
började med det här för 15-20 år sedan. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att
kunna verifieras. Stor samlingsutställning på Tomarp. Inte äta några stora portioner, och om det serveras kött
-tugga noga och länge- … Här kan du skriva en insändare till oss. Kikar in här och ger en kort uppdatering,
jag har tyvärr drabbats av en tråkig förkylning och jag som typ aldrig blir sjuk, vaaaad är detta. Ångrar djupt
att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar
för att kunna verifieras. Inte äta några stora portioner, och om det serveras kött -tugga noga och länge- … Här
kan du skriva en insändare till oss. Inte äta några stora portioner, och om det serveras kött -tugga noga och
länge- … Här kan du skriva en insändare till oss. Vill du följa med. Jag får ett brev från CSN och öppnar det,
viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om. Kåseri nr 472. Tipset är väl att vid bjudningar
dricka alkoholfritt. Vi granskar alla kommentarer, det kan därför dröja innan de visas på sidan. Jag lovar att
vårvindar … Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens
rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor.

