
KOKER DET 
I HODET?

LÆR MER OM DE 3 PRINSIPPENE,
 FÅ ET NYTT PERSPEKTIV PÅ LIVET 

OG KJØL NED!



Sydney Banks (1931-2009) fra Skottland. 
Han oppdaget noe som forandret livet hans 
radikalt. Han hadde en vanskelig barndom 
som foreldreløs, dårlig selvtillitt og ingen 
utdannelse. Oppdagelsen i 1973 g jorde at han 
snudde livet sitt på hodet. Han fikk en innsikt 
som han ville dele med resten av verden, og 
viet resten av sitt liv til å fortelle andre om det 
han hadde sett.

MØT SYDNEY BANKS



Sydney Banks oppdaget en ny måte å se og 
erfare virkeligheten på. Han oppdaget at livet 
styres ut fra 3 grunnleggende prinsipp. 
Akkurat som tyngdekraften er et prinsipp 
i den fysiske verden, er disse 3 prinsippene 
grunnleggende i den mentale verden. At livet 
erfares innenfra og ut er og sentralt.Dette 
kan sees på som en ny måte å forstå seg selv, 
andre og verden rundt oss.

OPPDAGELSEN



Livskraften er som en evig strøm av energi 
som puster liv i alt og alle, og som er kraften 
bak all utvikling og evolusjon. 

Den er grunnlaget for alt som eksisterer.

”We are all made of the same stuff, 
and in it together”

PRINSIPP 1 - LIVSKRAFTEN



PRINSIPP 2 - TANKEN

Tanken er direkte knyttet til følelsene, og er 
avg jørende for hvordan vi føler oss i øyeblikket. 
Tanker flyr i en kontinuerlig strøm, og Sydney 
Banks lærer oss at det er viktig å holde på de 
positive tankene, og la de negative fly forbi.

”When you have less on your mind,  you are 
actually seeing life clearer.”



PRINSIPP 3 - BEVISSTHETEN

Bevisstheten gir oss muligheten til å se og 
erfare livet som vi skaper med tanken. Når vi 
slutter å bare respondere på det vi opplever og 
skaper våre egne liv innenfra og ut, da er vi på 
rett vei. Bevisstheten gir oss selvinnsikt.

”It`s not at quick fix, it`s a permanent solution”



De 3 prinsippene er forent og utfyller hverandre. 
Sammen med  innsiden ut forståelsen er de en 
solid platform som mennesker kan bygge livene 
sine på. Når vi ser dette i en større skala så 
vil verden transformeres til det gode for alle.

PLATFORM



UTSIDEN INN

Mennesker som lar seg påvirke av ytre 
omstendigheter. De responderer på det som 
skjer rundt dem; været, en sur nabo, en dårlig 
leder eller tenåringens humørsvingninger! Vi 
skylder på alt og alle som årsaken til at vi føler 
oss stresset, leie, sure eller sinte. 
Vi lever utsiden inn.



INNSIDEN UT

Mennesker som er mer oppmerksomme på 
øyeblikket, og som lærer å vedkjenne de ytre 
omstendighetene uten å la det på virke hvordan 
de har det. Det er ikke det ytre som gir oss 
følelsene, men våre egne tanker om det som 
skjer. Følelsene kommer av hvordan vi tenker 
om ting, og blir styrt av hvilke tanker vi velger 
å ta tak i.



3P er ikke en metode, en filosofi eller en tro. 
Det handler mer om en forståelse, som vi får 
i større eller mindre doser av å studere de 3 
prinsippene nærmere. Denne brosjyren har til 
hensikt å så et frø, som kan vokse til en 
forståelse som har kraft til å endre livet ditt, 
slik at du kan plante et nytt frø hos noen andre.

OPPSUMMERING



VIL DU VITE MER?

Boken er tilg jengelig på nettsiden:

duerperfekt.no

Her kan du lese mer om 3 prinsipp 
og å leve innsiden ut.  



E-post: husk@duerperfekt.no 

Følg oss g jerne på facebook!

Nettside: duerperfekt.no

VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG!


