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Find motivationen Xinxin Ren Gudbjörnsson Hent PDF Vi kan alle blive bedre til at defi nere vores mål og
skabe den forandring, vi ønsker i livet, og det kræver hverken streng disciplin eller umenneskelig indsats at fi
nde motivationen frem. Xinxin Ren Gudbjörnsson er født og opvokset i Kina, men kom til Danmark, da hun
var 12 år – og lige siden har hun prøvet at forstå dansk kultur, opdragelse og arbejdsliv. Listen over projekter
og job, Xinxin gennem årene har kastet sig over, er lang, og i dag bruger hun sin erfaring til at hjælpe andre

med at finde motivationen i dagligdagen.

Tingene bliver sat på spidsen og udfordret, når Xinxin med sit danskkinesiske
blik stiller skarpt på sine omgivelser. Bogen er fuld af sjove pointer, overraskende historier og klare råd til

alle, der gerne vil motivere sig selv og andre til at skabe forandring i livet.
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