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Bogen er en autentisk beskrivelse af hvordan du kan få et godt liv. Da forfatteren beslutter sig for ikke have
nogen bekymringer længere, sker der store mirakler. Ingen problemer med penge, alkohol, omverdenen,

parforhold, følelser, vrede, frygt og ikke mindst, han har opnået en ubeskrivelig stor kærlighed til livet. Ved at
lægge sit liv om, og tænke positivt i ALLE livets mangfoldige øjeblikke, har forfatteren skabt et liv, der er

fyldt med den største livslykke.

Alt det, der beskrives i bogen, har forfatteren selv oplevet og følt på sin egen krop og i sine egne tanker. De
tanker vil han gerne dele med resten af verden, og du har nu muligheden for at få glæde af dem.

En bog til alle der er interesserede i at vide hvad der foregår i vores tanker.
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