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"Det handler om dig selv" er et postulat, der sikkert lyder forkert i manges ører. Specielt i en tid, hvor der
synes at foregå en kappestrid om at fremstå politisk korrekt. Alligevel fører bogen beviser for denne påstand

og dokumenterer resultaterne af et prioriteret fokus på dig selv.

 Uanset om du er i en rolle som leder, ansat, kollega, forælder, ven, veninde, barn, holdkammerat eller andet,
så gør du alle en tjeneste ved at have styr på dig selv først.

 "Det handler om dig selv" er fyldt med let anvendelige værktøjer, der hver eneste dag bliver brugt af
tusindevis af privat personer, ansatte, ledere og hele virksomheder.  

 - "Fantastisk bog med værktøjer, der virker", Schani Stig Thomsen, Regionsdirektør, HTH.

 - "Excellent bog, der giver stof til eftertanke og som er en fremragende guide og inspiration til udviklingen
af ledere og medarbejdere i en virksomhed", Gitte Astrup Melgaard, HR Manager, BAUHAUS.

 - "Henrik er unik til at fjerne folks forstyrrelser og finde selvtilliden frem i dem. Og det på en sjov måde",
Dennis Jacobsen, Julie Sandlau Jewelry.
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