
Meditation for børn 7
Hent bøger PDF

Trine Lund Kjær

Meditation for børn 7 Trine Lund Kjær Hent PDF Bog 7 er kronen på værket i denne række af visdomsbøger.
Det er i denne bog, du selv begynder at være nyskabende og nytænkende. Her vil alle de bolde du tidligere
har fået blive jongleret med og mangler du en lille brik for at få det hele til at gå op, kan den hentes her.

Bog 7 er til dig, der vil skabe nyt, bruge din kreativitet, vokse og ikke gå på kompromis med egne ideer. Det
er muligt selv at skabe fremgang, ved at benytte de nødvendige redskaber. Redskaberne hentes i denne øvelse
inde i skoven og er symboliseret ved et dyr. Hvis dyret skal bruges til noget, du endnu ikke er bevidst om,
kan dyret give dig et praj om, hvilke kvaliteter du kommer til at anvende i nærmeste fremtid. Du kan med

denne meditationsøvelse forberede dig, før kvaliteten skal bruges. Du kan være på forkant men også hente en
kvalitet, hvis du står i et projekt, der kræver noget helt andet eller noget mere af dig, end du tidligere har

bestræbt. Gå med ind i en kreativ proces og brug disse øvelser til at hjælpe dig på vej.
Har du manglet det sidste der skal til, for at få en ide til at lykkes? Eller ønsker du bare se dit barn lykkes med

sine ideer og tanker, så er bog 7 måske noget for jer.

 

Bog 7 er kronen på værket i denne række af visdomsbøger. Det er i
denne bog, du selv begynder at være nyskabende og nytænkende.
Her vil alle de bolde du tidligere har fået blive jongleret med og

mangler du en lille brik for at få det hele til at gå op, kan den hentes
her.

Bog 7 er til dig, der vil skabe nyt, bruge din kreativitet, vokse og
ikke gå på kompromis med egne ideer. Det er muligt selv at skabe
fremgang, ved at benytte de nødvendige redskaber. Redskaberne
hentes i denne øvelse inde i skoven og er symboliseret ved et dyr.
Hvis dyret skal bruges til noget, du endnu ikke er bevidst om, kan
dyret give dig et praj om, hvilke kvaliteter du kommer til at anvende
i nærmeste fremtid. Du kan med denne meditationsøvelse forberede
dig, før kvaliteten skal bruges. Du kan være på forkant men også

hente en kvalitet, hvis du står i et projekt, der kræver noget helt andet
eller noget mere af dig, end du tidligere har bestræbt. Gå med ind i
en kreativ proces og brug disse øvelser til at hjælpe dig på vej.

Har du manglet det sidste der skal til, for at få en ide til at lykkes?
Eller ønsker du bare se dit barn lykkes med sine ideer og tanker, så er

bog 7 måske noget for jer.
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