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Chancen 1 Ruth Cordua Hent PDF Køb en sejlbåd og lær at sejle, så lærer du dig selv at kende. Giv dig selv
og din elskede en udfordring og gå på tværs af alle hindringer, som et svært fysisk handicap og kvinderollen i
et parforhold kan indebære. Tag fat og gå enegang, hvor det er nødvendigt, og giv dig selv lov til at bryde
grænser. Gå op imod samfundets kvindesyn og vis, at du er fri og handlekraftig. Giv dit overskud til alle

omkring dig, og du får mangefold igen. Først af alt: nyd livet på din egen måde og tag chancen, når den sig
byder. Sådan skete det for forfatteren af CHANCEN 1, at hun lærte at sejle og derefter sejlede sin egen sø. Det
kan anbefales, og der er nok at fortælle om. CHANCEN 2 er under udarbejdelse og fortæller om det vilde liv

med båden PARTNER.
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