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som såsæd... Du høster hvad du sår! Hvorfor byder vi os selv kun at leve halvt ... når nu vi kan få det hele -
kan leve fuldt og helt? Det er så få, der har lært at tro på sig selv eller virkelig at tro på og - kompromisløst -
gå efter egne drømme og mål for at få skabt sig det mest fantastiske og rige liv på alle planer. Vi har alle vore
paradigmer - vores faste tankemønstre og vaner. Og vi lader alt for ofte vores liv styre af dem. Eller vi lader
vores "her og nu"-situation og ydre omstændigheder påvirke, styre og bestemme vores humør og liv. Allerede
de første filosoffer og videnskabsmænd skrev om disse grundlæggende "livsprincipper": Vi bliver, hvad vi
tænker. Du er og får, hvad du tænker på. Denne bog er skrevet som en inspiration og motivation til at se og
tro på, at det er muligt at tage sit liv i sine egne hænder og ændre det til det bedre. At finde sine sande

livsværdier, få øget selvværd, gå målrettet efter sine egne drømme, osv. Forstå at forandring, udvikling og
vækst er mulig, ligegyldigt hvor vi står i vores liv lige nu! Her er bogen der viser dig hvordan! (1.udgave

2011)
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