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Hvordan bliver du lykkelig? Baseret på den seneste lykkeforskning 
har forsker og psykolog Emma Seppälä skrevet en praktisk og 
lettilgængelig håndbog, som guider dig til, hvordan du kan bruge 
lykke i dit hverdagsliv til at opnå professionel og personlig frem-
gang.

Hvem vil ikke gerne være lykkelig. Og have succes. Men når 
kravene for at være bedre på jobbet og i privatlivet bliver større, er 
vi tvunget til at yde mere, for at vi kan blive ved med at præstere. 
På kort sigt kan det lade sig gøre, men det er på bekostning af 
vores velvære, vores bekendtskaber og paradoksalt nok – vores 
resultater. 
 
Vejen til et lykkeligere liv er en praktisk guide med enkle øvelser 
og råd om, hvordan du kan ændre dit liv fra bunden og bevæge 
dig selv i den rigtige retning – mod et liv, der er fri for bekymringer 
og stress. 

Bogen er baseret på de senste resulatater indenfor kognitiv 
psykologi og neurovidenskab om lykke, modstandskraft, 
viljestyrke, medfølelse, positiv stress, kreativitet og mindfulness.
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INTERVIEW:
Emma Seppälä gæster Göteborg Bogmesse den 22.-23. sep-
tember. For aftale om interview kontakt pressemedarbejder 
Mette König på mail mette.konig@harpercollins.dk eller mobil 
26 27 21 66.
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