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Hvad gør dig glad? Ved du det? Kan du mærke det?

Jeg har gennem hele mit liv følt mig som Columbus må have følt det da han navigerede gennem
verdenshavene på vej mod land - søgende, nysgerrig og modig. Mit håb med denne bog er at hjælpe så mange
mennesker jeg kan med at opnå den samme lykkefølelse og ro i tilværelsen, som jeg selv sidder med i dag. 
Det er ikke nemt at være opdagelsesrejsende i sit eget liv, men jeg har fundet frem til redskaber og metoder

som jeg bruger til at vippe glad og lykkeligt frem og tilbage i livet. Det vil gøre mig så glad hvis min bog kan
hjælpe dig.

Yderlige info. Bogen er en selvbiografi og en selvhjælpsbog til kvinder og mænd som ønsker at komme ud af
stressen eller helt undgå den. Den er fuld af redskaber til at kunne mærke sig selv - og redskaber til at turde

stå ved sig selv - og styrke sit selvværd.
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