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Med et lavt selvværd er det ligegyldigt hvor meget man lykkes og hvor højt man når, for man tænker hele
tiden på muligheden for at mislykkes.

Forfatteren viser klart og tydeligt hvordan man opbygger sit selvværd og når frem til en erkendelse af sin
egen værdi. Sandsynligvis forekommer det som noget man har hørt før, men Mia Törnbloms succesrige

coaching skyldes måske, at hun selv har været nede og »skrabe bunden« i mere end en forstand.

Mia Törnblom er 39 år og arbejder som coach i personlig udvikling. Det er lykkedes for hende at komme ud
af kriminalitet og narkomisbrug, og hun lever i dag et lykkeligt liv, fyldt af kraft og energi. I sit arbejde

coacher hun bl.a. virksomhedsledere og unge kvinder som livet på forskellig vis har været hårdt ved - alle,
som har mod til at forsøge at ændre deres liv.

»...Mia Törnbloms perle af en brugsbog!« Jesper Juul, familieterapeut.
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