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´Indsigt fører til vækst´

For alle, der ønsker at tage skeen i egen hånd og være sin egen, indre leder.
Det handler om at blive bevidst om sine valg.

Det handler om, at du bliver den bedste udgave af dig selv!
Det er i vores valg lige nu, at vi skaber vores fremtid, og det er aldrig for sent.

Hvordan tager vi så de mest hensigtsmæssige valg, hvor vi er i balance med såvel følelserne, som fornuften?
Hvordan overvinder vi modstand og når de mål, vi sætter os for?

Gennem forfatterens egne oplevelser og et væld af simple og anvendelige værktøjer får du hjælp til at blive
mere bevidst om, hvor du gerne vil hen, og til hvordan du kan nå dine personlige mål, ved at tage bevidste

valg på din vej.

»Nogle mennesker møder modstand og vælger at synke ned mellem sofapuderne, hvor de så bliver fundet
måneder senere. I dag har vi det frie valg til at gå i frø. Men vi kan også vælge at sætte af på modstanden.
Lailas historie og erfaringer er ikke for de sarte, men sådan er virkeligheden, hvor hun færdes helles ikke.
Hendes bog kunne også have heddet hverdagens helt, for man mærker en kvinde der ikke bare rummer sin

egen verden, men også andres.«
 - Anne Skare Nielsen, Future Navigator.

»Jeg synes, det er en rigtig brugbar bog, som igennem den personlige perspektivering tvinger læseren til at
tage stilling. Du går forrest og viser at uanset hvorfra, man kommer, kan man komme videre, fordi det handler

om hvor du vil hen, og ikke hvorfra man kommer.«
 - Soulaima Gourani, virksomhedsrådgiver
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