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OMSCHRIJVING

Paul de Blot vertelt uit eigen ervaring over de belangrijke waarde van dankbaarheid. Het zijn de
bevrijdende noodsituaties, de rijkdom aan vriendschap en vooral de gratuïteit van het leven die een bron
zijn van dankbaarheid. Dankbaarheid is ook een spirituele kracht die zich opent voor het transcendente
bewustzijn van de Onbekende God.Paul de Blot is 94 jaar oud, 70 jaar jezuïet en al 40 jaar werkzaam op
de Business Universiteit Nyenrode, momenteel als hoogleraar Business Spiritualiteit. Hij werd in
Indonesië geboren waar hij verbonden was aan de Staatsuniversiteit in Yogyakarta.Hij studeerde filosofie,
theologie, psychologie, fysica, Indonesische Staatkunde, spiritualiteit en promoveerde in de bedrijfskunde
over vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens. Hij werkt
ook in het ziekenpastoraat en was vlootaalmoezenier.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tel je zegeningen - het klinkt zo simpel, bijna belachelijk, terwijl het zo krachtig is dat het je leven kan
veranderen. Dankbaarheid, dat gevoel van dank in je ...

Informatie over huurmogelijkheden van tjalk Dankbaarheid van Zeilvloot Monnickendam voor groepen

Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Sinds ik dankbaarheid heb 'ontdekt', is mijn leven zoveel
mooier. Kan ik veel meer in het moment zijn en geniet ik met ...
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DANKBAARHEID

Lees verder...
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