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Flow er en bog om at bevæge sig derhen, hvor man mærker energi i sit liv - at følge sin egen indre strøm -
skrevet af Lisbeth Ejlertsen, som blandt meget andet er indehaver af konsulentvirksomheden Flow Institute.
Bogen henvender sig både til enkeltpersoner og erhvervslivet, fordi den menneskelige faktor er den afgørende

kerne i alle forhold. 

Når vi følger vores strøm, glider alting lettere i vores liv, og vi føler, at vi har medvind i vores arbejdsliv og i
vores privatliv. Det handler om at finde ind til vores egen glæde og engagement. Derfra kan vi udfolde hele
vores potentiale. Flow er tæt forbundet med det, vi kalder ´intuition´, som jo i virkeligheden betyder at have
kontakt til sig selv og kunne bruge sine fornemmelser, når man skal træffe valg. Lisbeth Ejlertsens bog Flow
er en indføring i, hvordan man får bedre kontakt med sin kerne og sin intuition. Bogen vil hjælpe læseren til
at gøre oplevelsen af flow til en naturlig følgesvend i hverdagen. Det glæder både for virksomheder og for det

enkelte menneske. Flow kan hjælpe enhver med at skabe et optimalt privatliv og arbejdsliv.
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Flow er en bog om at bevæge sig derhen, hvor man mærker energi i
sit liv - at følge sin egen indre strøm - skrevet af Lisbeth Ejlertsen,
som blandt meget andet er indehaver af konsulentvirksomheden
Flow Institute. Bogen henvender sig både til enkeltpersoner og

erhvervslivet, fordi den menneskelige faktor er den afgørende kerne i
alle forhold. 

Når vi følger vores strøm, glider alting lettere i vores liv, og vi føler,
at vi har medvind i vores arbejdsliv og i vores privatliv. Det handler
om at finde ind til vores egen glæde og engagement. Derfra kan vi
udfolde hele vores potentiale. Flow er tæt forbundet med det, vi

kalder ´intuition´, som jo i virkeligheden betyder at have kontakt til
sig selv og kunne bruge sine fornemmelser, når man skal træffe valg.
Lisbeth Ejlertsens bog Flow er en indføring i, hvordan man får
bedre kontakt med sin kerne og sin intuition. Bogen vil hjælpe
læseren til at gøre oplevelsen af flow til en naturlig følgesvend i
hverdagen. Det glæder både for virksomheder og for det enkelte

menneske. Flow kan hjælpe enhver med at skabe et optimalt privatliv
og arbejdsliv.
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