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79 Små Prøver Salah Kezayer Hent PDF Forlaget skriver: Denne lille bog vil tage dig på en rejs, fyldt med
små tekster, som gavner dig og dit liv, og den vil helt sikkert gavne din nærmeste. Vi mennesker har en travl
hverdag, som kan går udover vores liv, tanker om den fantstasik jord og hvordan vi lever en hverdag fyldt
med stress, tanker, tanker om fremtiden. Vi søtter spørgesmåltegen om, hvad der ville ske i fremtiden, opnår
jeg mon mit mål? hvad nu hvis jeg mister min børn, hvordan ville jeg reagere? Ville jeg skrig, grin. Bogen er
skrevet så lidt så muligt, så du som ung/gammel hvad du end er, ikke bliver træt af så meget tekst på engang,
og som kan bliv kedlig i længden, og det er også af den grund jeg skrev den så nemt, for at giver dig min
kære læser, små og hurtig motiverende ord, som du kan få gavn af og går i gang med, og prøve dem af
hurtigst muligt, og jeg lover dig en ting, følger du bogen ville du helt sikkert kigge lidt ekstra på de små
værdier som findes rundt omkring dig, som feks. At går sig en tur og kigge på de flotte træer, eller kys og

kramme børnene en ekstra gang inden du forlader huset. Det her er min første bog, jeg overvejede det meget,
om jeg skulle skrive en lille og hurtig bog om de små ting i livet. Min inspiration kom efter jeg læste en

masse bøger om livet, en gladere hverdag, ting som jeg begyndte og prøve og så ud til, at det virkede ude i
den rigtig verden og på mig selv. Efter en en lang periode med deprimerende dage og nætter, tænkte jeg på
kun en udvej, og det er prøv en hel masse ting, der giver glæde, noget som kunne fylde mit sind med positive
tanker, der kunne gavne mig i livet og allermest min famillie, børn, venner og helt sikker arbejdet. Du ville
kunne blive inspireret til at tænke mere på dig selv, og give en hånd ud til andre, netop fordi de fortjener det
at give andre en hånd, giver dig et skub og motivation til noget bedre og større i livet. Jeg håber i ville sætte
denne bog ved jeres reol, sammen med de andre glædes bøger i har stående, og jeg lover ikke noget i denne

bog, fordi der er ikke en magisk pille til glæden, det kræver at du tager tingene seriøst.
’’Vi kan ikke være lige gode allesammen, men vi er gode på hver vores måde’’
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Forlaget skriver: Denne lille bog vil tage dig på en rejs, fyldt med
små tekster, som gavner dig og dit liv, og den vil helt sikkert gavne
din nærmeste. Vi mennesker har en travl hverdag, som kan går

udover vores liv, tanker om den fantstasik jord og hvordan vi lever
en hverdag fyldt med stress, tanker, tanker om fremtiden. Vi søtter
spørgesmåltegen om, hvad der ville ske i fremtiden, opnår jeg mon

mit mål? hvad nu hvis jeg mister min børn, hvordan ville jeg
reagere? Ville jeg skrig, grin. Bogen er skrevet så lidt så muligt, så
du som ung/gammel hvad du end er, ikke bliver træt af så meget

tekst på engang, og som kan bliv kedlig i længden, og det er også af
den grund jeg skrev den så nemt, for at giver dig min kære læser,

små og hurtig motiverende ord, som du kan få gavn af og går i gang
med, og prøve dem af hurtigst muligt, og jeg lover dig en ting, følger
du bogen ville du helt sikkert kigge lidt ekstra på de små værdier
som findes rundt omkring dig, som feks. At går sig en tur og kigge
på de flotte træer, eller kys og kramme børnene en ekstra gang inden
du forlader huset. Det her er min første bog, jeg overvejede det

meget, om jeg skulle skrive en lille og hurtig bog om de små ting i



livet. Min inspiration kom efter jeg læste en masse bøger om livet, en
gladere hverdag, ting som jeg begyndte og prøve og så ud til, at det
virkede ude i den rigtig verden og på mig selv. Efter en en lang
periode med deprimerende dage og nætter, tænkte jeg på kun en

udvej, og det er prøv en hel masse ting, der giver glæde, noget som
kunne fylde mit sind med positive tanker, der kunne gavne mig i

livet og allermest min famillie, børn, venner og helt sikker arbejdet.
Du ville kunne blive inspireret til at tænke mere på dig selv, og give
en hånd ud til andre, netop fordi de fortjener det at give andre en

hånd, giver dig et skub og motivation til noget bedre og større i livet.
Jeg håber i ville sætte denne bog ved jeres reol, sammen med de
andre glædes bøger i har stående, og jeg lover ikke noget i denne
bog, fordi der er ikke en magisk pille til glæden, det kræver at du

tager tingene seriøst.
’’Vi kan ikke være lige gode allesammen, men vi er gode på hver

vores måde’’
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