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Big Magic Elizabeth Gilbert Hent PDF Big Magic er en selvhjælpsbog om kreativitet. Noget som mange

ønsker sig at have, uden helt at vide, hvad det er, eller hvordan de kan blive det. I et enkelt og ligefremt sprog
fortæller Elizabeth Gilbert, hvordan du kan få et mere kreativt liv - uanset om du allerede er skabende

kunstner, drømmer om at blive det eller bare gerne vil være lidt mere kreativ i din dagligdag. Nøgleordene er
at blive ved at være nysgerrig på verden, at være disciplineret og gøre sig umage med sin arbejdsindsats; at
droppe forestillinger om perfektion og forventninger om succes. Og ikke mindst at turde overgive sig til at
være kreativ og skabe noget primært for sin egen skyld. Big Magic er en uhøjtidelig og konkret bog til dig,
der gerne vil leve et mere kreativt liv, uanset hvad du arbejder med, eller hvor dygtig du er. Måske bliver du

ikke en stor, anerkendt kunstner, men bogen vil med sikkerhed vise dig vejen til et sjovere og mere
indholdsrigt liv.
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