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Sig tak og bliv rig Pam Grout Hent PDF Ifølge forfatteren Pam Grout hænger det således sammen: Når vi ikke
hver dag standser op for at tage et overblik over alle de utroligt mange ting, der går godt i vores liv, begynder
vanvittige stemmer inde i vores hoved at plapre løs om, at livet er surt, og at vi ikke duer. Og så længe vi
bliver ved med at lægge øre til de stemmer, lægger vi ikke mærke til den fantastiske gave, vi har fået: At vi er
her på Jorden, og at vi har denne dag, hvor vi kan nyde dette kosmiske eventyr. Derfor opfordrer Pam Grout
os på det kraftigste til simpelthen at standse op hver dag og registrere vores velsignelser og begynde at lægge
mærke til den dybere, lykkeligere virkelighed, som stille sender sin glade melodi ud i æteren nede under den
hvide støj. At sige tak og anerkende alt det gode i vores liv åbner vejen til et fantastisk liv fuld rigdom på alle
planer. Det er den superkraft, som sender os op på den frekvens, hvor glæde og kreativitet udfolder sig. I Sig
tak og bliv rig præsenterer Pam Grout et 30-dages ekspe-riment i overstrømmende taknemmelighed.
Hypotesen er simpel: Hvis vi begynder at holde øje med velsignelser i vores liv, vil vi opdage, at de kommer
væltende. Hvis vi forvandler hver dag til en 24-timers mission, hvor vi spejder efter mirakler, kalder vi alt det
bedste frem. Bogen indeholder 27 øvelser, der er herligt nemme og super sjove, og som med garanti vil
forbinde os med livets essens og bringe overflod og alt godt ind i vores liv.
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ikke hver dag standser op for at tage et overblik over alle de utroligt
mange ting, der går godt i vores liv, begynder vanvittige stemmer
inde i vores hoved at plapre løs om, at livet er surt, og at vi ikke
duer. Og så længe vi bliver ved med at lægge øre til de stemmer,
lægger vi ikke mærke til den fantastiske gave, vi har fået: At vi er
her på Jorden, og at vi har denne dag, hvor vi kan nyde dette
kosmiske eventyr. Derfor opfordrer Pam Grout os på det kraftigste til
simpelthen at standse op hver dag og registrere vores velsignelser og
begynde at lægge mærke til den dybere, lykkeligere virkelighed, som
stille sender sin glade melodi ud i æteren nede under den hvide støj.
At sige tak og anerkende alt det gode i vores liv åbner vejen til et
fantastisk liv fuld rigdom på alle planer. Det er den superkraft, som
sender os op på den frekvens, hvor glæde og kreativitet udfolder sig.
I Sig tak og bliv rig præsenterer Pam Grout et 30-dages ekspe-riment
i overstrømmende taknemmelighed. Hypotesen er simpel: Hvis vi
begynder at holde øje med velsignelser i vores liv, vil vi opdage, at
de kommer væltende. Hvis vi forvandler hver dag til en 24-timers
mission, hvor vi spejder efter mirakler, kalder vi alt det bedste frem.
Bogen indeholder 27 øvelser, der er herligt nemme og super sjove,
og som med garanti vil forbinde os med livets essens og bringe
overflod og alt godt ind i vores liv.
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