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Refleksjoner I George Manus Hent PDF En refleksjon er en ettertanke.
Mens tingene skjer når vi kun å tenke i nuet.

Det er først etterpå at vi får tid og mulighet til å tenke etter, analysere og overveie, nemlig å REFLEKTERE.

I boken har forfatteren George Manus reflektert over stort og smått, og også det noe uventede.
Ikke mindre en 61 refleksjoner er det blitt til, hvor noen handler om vanskelige emner som FORANDRING

og FØLSOMHET, mens andre handler om mer jordnære emner som et BORD og et RØR. Ja, også en
GOLFBALL har han reflektert over.

Boken er en lett blanding av George Manus sine refleksjoner og hans egnen opplevde historier. I noen av
refleksjonene fokuserer han også på mer abstrakte emner.

Boken REFLEKSJONER I suppleres på en inspirerende måte med verker av den danske arkitekten og
billedkunstneren Jan Arnt fra hans serie Refleksjoner i Farver.
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