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Selvanalyse vil føre dig ind i det mest interessante eventyr i dit liv. Eventyret om dig.

Hvor effektiv er du? Hvilke potentialer har du? Hvor meget kan du forbedre dig?

Tag din hukommelse, er den perfekt? Kan du, når som helst du vil, genkalde dig alt, hvad du nogen sinde har
lært eller hørt? Og vil du spare dig for at gøre alle de notater, du er nødt til at gøre?

Hvad med din reaktionstid? Bedre reaktionstid betyder færre ulykker og større almindelig årvågenhed.

Har du vanskeligt ved at falde i søvn eller komme op? Føler du dig en smule træt det meste af tiden? Det kan
afhjælpes.

Der er spørgsmålet om den simple almindelige evne til at være glad for livet og nyde ting.

Kort og godt; dette er et eventyr. Hvor god kan du blive?
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