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voldsomme udfordringer?

Har du ledt efter opskriften på at rejse dig igen? Rejse dig modig og stærk nok til, at du ikke længere er bange
for de knubs, som er en uundgåelig del af livet.

Har du glemt hvordan man drømmer?
Er du fanget i hverdagens trummerum?

Ønsker du dig mere held og flere eventyr i hverdagen?

Så er denne bog til dig.

Den er min økologiske opskrift på at gå fra en ulykkesfugl til en guldfugl, som på forunderlig vis altid er
ufatteligt heldig. Den giver mine tricks til at møde verden med positivt livssyn og ukueligt gåpåmod når livet
viser tænder. Fyldt med anekdoter fra mit levende liv og de pointer jeg lærte undervejs. Fra mit liv som enlig

mor til 4 - og karrierekvinde.

Teorierne er ikke dokumenteret. De er økologiske og ikke testet på dyr - ikke engang på mennesker - udover
mig selv.

Min vej er min vej, og din vej er din vej. Du skal gå din egen vej. Måske trækker du indimellem på
smilebåndet og lader en tanke blive hængende til inspiration. Det er formålet med denne bog.

God fornøjelse - Lev DIT liv.
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