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Meditation for børn 6 Trine Lund Kj\u00e6r Hent PDF For at være med i toppen, må man mentalt være
hurtig, skarp, løsningsorienteret og snu. Her er ræven en hjælper, så du kan bevare balancen i, at anvende

disse kvaliteter. Ræven giver dig en mere abstrakt tænkning, der gør det muligt at anskue situationer fra flere
vinkler, finde flere veje, kaste sig ud i dem og handle med kløgt. Du bliver ikke topchef uden denne ræv og
du får ikke opsnust de rigtige stier, hvis ikke ræven får lov at følge dig. Nogen har allerede denne ræv/denne
kvalitet i sig, mens andre må byde den indenfor. Nogen har ingen drømme om, at være leder eller topchef,
men selv i en familie kan en smule lederevner være gavnlige, så under alle omstændigheder og for at

tilgodese mange af livets forhold, vil denne løsningsorienteret ræv, være god at byde indenfor. Mangler du
eller dit barn disse kvaliteter i jeres liv, så er bog 6 måske noget for jer.

 

For at være med i toppen, må man mentalt være hurtig, skarp,
løsningsorienteret og snu. Her er ræven en hjælper, så du kan bevare
balancen i, at anvende disse kvaliteter. Ræven giver dig en mere

abstrakt tænkning, der gør det muligt at anskue situationer fra flere
vinkler, finde flere veje, kaste sig ud i dem og handle med kløgt. Du
bliver ikke topchef uden denne ræv og du får ikke opsnust de rigtige
stier, hvis ikke ræven får lov at følge dig. Nogen har allerede denne
ræv/denne kvalitet i sig, mens andre må byde den indenfor. Nogen
har ingen drømme om, at være leder eller topchef, men selv i en
familie kan en smule lederevner være gavnlige, så under alle
omstændigheder og for at tilgodese mange af livets forhold, vil

denne løsningsorienteret ræv, være god at byde indenfor. Mangler du
eller dit barn disse kvaliteter i jeres liv, så er bog 6 måske noget for

jer.
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