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LIVET - EN KONSTANT FORANDERLIG BEVÆGELSE B. Zeqiri Hent PDF Bogen tager udgangspunkt i
min egen fortid, erfaringer, forandringer og erhvervet livsviden, og det er årsagen til, at jeg har valgt at skrive
denne bog. Jeg skriver om livet, og hvordan man, ifølge mig selv, kan leve et mere autentisk liv i en konstant

foranderlig verden.

Forskellen mellem min bog og andre bøger findes i, at jeg ikke fokuserer så meget på et afgrænset område af
livet. Livet handler om så meget mere end det, og bogen skulle gerne give et billede af en helstøbt
livsfilosofi. Og det gør jeg ved at skrive korte, tydelige og simple afsnit om mange emner i livet.

Bogen er livsbekræftende, motiverende og rummer mange gode råd om, hvordan man bedst kan leve sit liv.

Uddrag af bogen

Siden tidernes morgen har man funderet over, hvad man kan gøre for at forbedre livet. Videnskaben har
hjulpet os en del. Vi har lært en del om menneskets psyke og hjernen gennem psykologien og psykiatrien,
men det hele kan ikke forklares kun gennem det. Menneskets følelser og de individuelle sandheder om livet
skal selv erkendes, da det er et spørgsmål om personlige fortolkninger, og disse kan være pessimistiske eller
optimistiske. Livet er en konstant foranderlig bevægelse, og det er forskelligt, hvor hurtigt og i hvilken

retning den bevæger sig. Jeg er i denne bog kun interesseret i den positive retning.

Om forfatteren

B. Zeqiri er født i 1981 og er kosova-albaner af oprindelse. Han kom til Danmark som tiårig. Han er sproglig
student og uddannet tandplejer i Danmark. Han er gift og har børn.
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