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Livet's vej - Vivian Grønwold Hent PDF Mine bøger er fra den virkelige verden - og det som jeg skriver om,
kan være meget rørende, men også meget informationsrigt.

I min bog beskriver jeg på forskellige måder, hvordan det er gået en ung kvinde som mig.
Har været himmel og helvede igennem - følg mig i mit liv! Hvordan det er, at leve med forskellige diagnoser
- og mange gange kæmpe en kamp - både med det offentlige, men også være hudærlig og komme så langt,

som jeg er kommet i dag!
Har utrolig meget sygdomsindsigt - og har allerede nu lært uffateligt meget i mit liv - trods at jeg har mange

år endnu :-)

I bogen beskriver jeg ligeledes også at få ro i sjælen - ved at min førtidspension gik igennem - og være på et
kreativ værksted - hvor jeg kan udfolde mine meget kreative sider!

Syntes selv det er en meget ærlig og indholdsrig personlig selvbiografi!
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