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Hvem var du, før livet formet deg?
Tror du at det er verden der ute som skaper virkeligheten din, og at du derfor ikke har noe valg?
Sliter du med ensomhet, og synes forandringer er skummelt?
Tror du at krig og elendighet skyldes at mennesker gjør for mye som de vil?
Og er du helt sikker på at døden er slutten på alt?
Denne boken er ment som en inspirasjon når du nå begir deg inn i neste fase i livet ditt. Den tar deg med på en
reise inn i landskap og ut i farvann du kanskje aldri har tenkt nærmere over. Når du leser den, kommer tankene
dine til å snu seg, og kanskje du opplever at ditt nåværende verdensbilde blir utfordret. For det finnes ingen
objektiv sannhet eller virkelighet der ute. Det finnes bare mange millioner subjektive sannheter, som er
bevisstheten til hver og en av oss. Og du er en uunnværlig del av det hele.
Når du oppdager hva som holder deg tilbake fra å gjøre det du egentlig alltid har drømt om, og når du tør å
utfolde deg i en verden som prøver å plassere deg i en boks, er du virkelig fri.
Og noe av det beste: Ved å ta ansvar for ditt eget liv og akseptere at du skaper din egen virkelighet, er ikke
verden lenger så ukontrollerbar som du kanskje alltid har trodd.

Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Stein Mehren og mer enn 3225 andre forfattere.
”Det ligger imidlertid i sakens natur, ikke minst fordi arten er flyktig under evolusjonens og evighetens
perspektiv, at noe endelig, allmenngyldig og objektivt. A Child Called "It" by Dave Pelzer Anmeldelse av
boken "A Child Called It" av Dave Pelzer. En ubehagelig rørende bok. Bokmål 4 months Et dikt jeg skrev om
kjærlighetssorg, 4 måneder etter at det ble slutt. Nå har det gått 8 nye måneder.
fortsatt vondt. Engelsk Alle har en historie å fortelle. Gi ut bok med Kolofon Forlag.

