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'Elsk alt Matt Kahn Hent PDF Elsk alt handler om kærlighedens fantastiske evne til at overvinde alt – i

ethvert øjeblik. Ifølge den spirituelle lærer og forfatter Matt Kahn kan vi altid vælge at møde negative følelser
og problematiske situationer, der uundgåeligt opstår for alle, med kærlighed – hvad enten det er en triviel
hverdagshændelse eller et stort og tilsyneladende uoverstigeligt problem. Vrede, tristhed og andre negative
følelser er ifølge Kahn alle en invitation til at åbne hjertet og opleve noget, der er dybere, en oplevelse af
meningsfuldhed og glæde. Bogen er bygget op omkring forfatterens dybe, åndelige indsigter og en række
øvelser, der viser, hvordan vi kan bruge kærlighedens kraft til at finde vores inspiration, lidenskab og største
potentiale. Og hvordan vi kan bruge medfølelse til at løsne op for egoets uhensigtsmæssige mønstre og lære

at kommunikere bevidst med andre og sprede mest mulig kærlighed i verden. Bogen er let læst og
inspirerende, og man kan mærke forfatterens hjertevarme energi fra første til sidste side.
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