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Find dine skjulte skatte Russell H. Conwell Hent PDF Forlaget skriver: Find dine skjulte skatte opstod som et
foredrag, som Conwell i tidens løb nåede at levere mere end 6000 gange rundt om i verden.

Den centrale idé er, at du ikke behøver at søge alle mulige fjerne og eksotiske steder for at finde de
muligheder og ressourcer, der kan inspirere dig til at nå det sublime her i tilværelsen. Det hele er til stede i

dine egne nære omgivelser, hvis blot du er opmærksom nok.

Conwell udvikler dette tema med udgangspunkt i en indledende anekdote, som han fik fortalt af en gammel
arabisk guide, om en mand, der ønskede at finde diamanter så brændende, at han solgte sin ejendom og drog

ud i verden i forgæves søgen efter dem. Den nye ejer af mandens hjem opdagede imidlertid, at en rig
diamantmine var placeret lige der på ejendommen.

Conwell videreudvikler dette tema ved hjælp af eksempler på succes, geni, tjenesteydelser og andre dyder.
Han sammenfatter læren heraf med ordene: ´Grav i din egen have!´

 

Forlaget skriver: Find dine skjulte skatte opstod som et foredrag,
som Conwell i tidens løb nåede at levere mere end 6000 gange rundt

om i verden.

Den centrale idé er, at du ikke behøver at søge alle mulige fjerne og
eksotiske steder for at finde de muligheder og ressourcer, der kan
inspirere dig til at nå det sublime her i tilværelsen. Det hele er til
stede i dine egne nære omgivelser, hvis blot du er opmærksom nok.

Conwell udvikler dette tema med udgangspunkt i en indledende
anekdote, som han fik fortalt af en gammel arabisk guide, om en

mand, der ønskede at finde diamanter så brændende, at han solgte sin
ejendom og drog ud i verden i forgæves søgen efter dem. Den nye

ejer af mandens hjem opdagede imidlertid, at en rig diamantmine var
placeret lige der på ejendommen.

Conwell videreudvikler dette tema ved hjælp af eksempler på succes,
geni, tjenesteydelser og andre dyder. Han sammenfatter læren heraf

med ordene: ´Grav i din egen have!´

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Find dine skjulte skatte&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


