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Husk dig selv Liselotte Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog giver et eksempel på, hvordan man
kan komme over en svær bakke af livets udfordringer. Bogen tager udgangspunkt i private erfaringer. For at
vi kan være noget som helst for andre, er det vigtigt, at vi husker at drage omsorg for os selv. Uanset hvordan
vi vender og drejer det, så er det længste kærlighedsforhold, vi kommer til at opleve, forholdet til os selv.
Bogen er ikke teoretisk orienteret og indeholder ikke øvelser. Den slags vil jeg overlade til behandlere, som
har teorien bag sig. Men min erfaring er, at nogle gange, når man er i en udviklingsfase, kan man godt trænge
til noget litteratur om emnet, der ikke er så tungt, og som kan virke som en inspirationskilde. Det er det, jeg

ønsker at kunne bidrage til med min bog.     

Uddrag af bogen  
Når jeg de senere år har være oppe at flyve, tænker jeg, når kabinepersonalet gennemgår

sikkerhedsprocedurerne, hvor billedligt det er, at falder trykket i kabinen, og iltmaskerne falder ned, er det
vigtigt, at vi tager vores egen maske på, før vi begynder at hjælpe andre. For har vi ikke overskud selv, kan vi
heller ikke være noget for andre. Jeg tror, det er væsentligt, at vi tænker over det. Mange af os er opdraget til,
at det er vigtigt, at vi tænker på andre, før vi tænker på os selv – og det er vigtigt, at vi tænker på hinanden og
er der for hinanden, alt det vi kan. Men for at vi kan det, bliver vi nødt til at tage hånd om os selv, for at der

er noget at give af.         

Om forfatteren 
Liselotte Mikkelsen er født i 1973 i Aalborg. Hun er uddannet markedsøkonom og arbejder som

marketingansvarlig. Liselotte er gift med Allan, med hvem hun i 2005 fik datteren Maria Helena. Familien
bor i en forstad til Aarhus.
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