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Din vej til succes Benny Kloth-J\u00f8rgensen Hent PDF Denne bog er skrevet for at fortælle dig hvilket

fantastisk og unikt menneske, du er, hvis du skulle have glemt det. Måske går du som de fleste rundt og tror,
at du er ganske almindelig, og at det er alle andre, som er fantastiske og unikke. Intet kunne være længere fra
sandheden. Måske beundrer du i al hemmelighed succesfulde mennesker, som tjener penge som græs og

vælter sig i rigdom, eller måske ser du op til berømte kunstnere og filmstjerner. Bare jeg havde deres evner til
at tjene penge, eller bare jeg havde nogle talenter, som folk ville beundre, tænker du måske. Eller måske går
du bare og gemmer dig i tilværelsen på en anonym måde, fordi du ikke ønsker at skille dig ud fra mængden.
Men livet behøver ikke at være sådan. Næsten som med et vink af en magisk tryllestav kan du ændre din

tilværelse radikalt fra den ene dag til den anden. Nu skal jeg betro dig en hemmelighed, som ikke engang er
en særlig velbevaret hemmelighed, eftersom du selv kender den, når du får kigget godt efter. Alle de

mennesker, som du beundrer og ser op til, er slet ikke spor anderledes end dig. Du har selv adgang til alle de
evner, som de har. Disse evner er nemlig iboende i dig. Det er den fødselsdagsgave, som du modtog af

forsynet, dengang du trådte ind i denne verden.
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