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Grønningen1 For at få det fulde udbytte af bogen skal man afsætte tid til at arbejde med sig
selv. Fralægge sig konforme og begrænsende normer og tillade sig selv at gå nye veje og
udvide ens personlige egenskaber og det repertoire, man spiller på.

Indenfor eksempelvis relationer, hvor vi får en række spørgsmål stillet lige oppe i hovedet om,
hvorvidt vi tror et bestemt menneske er et godt menneske. Hvis vi er det mindste i tvivl, skal vi
få benene på nakken. 

Som sagt så gjort. Eller er det så let? Nej, det er det naturligvis ikke, hvis vi har kendt et
menneske i masser af år.
Det kan dog være nødvendigt at frigøre sig fra den smerte og de bindinger, som et eventuelt
såkaldt venskab har stillet dig i, bare lejlighedsvis, i alle disse år.

Bogen stiller ikke skarpt på problematikken og analyserer for og imod, men kommer med et
hurtigt, velmenende råd.
Noget der kan bringe os videre. Hvis vi tør gå den ekstra mil.
Derfor er bogen super.

Og det er naturligvis kun ét emne, der bliver taget i behandling af en yderst velmenende og godt
skrevet bog.

Tal aldrig dig selv ned. Men drøm stort.
Lad dig ikke forblænde af skønhed.
Visualiser hvad du ønsker i din tilstand af liderlighed.
Din lyst er din. Stå ved den.

Ovenstående er kun nogle små brudstykker af de guldkorn, bogen tilbyder dig. Et overordnet
tema er, at du ved at bruge din indre magi, din handy forbandelse, din sexmagi, din planteven
og det at leve forbundet til naturen, kosmos, dit underliv og fælles arv fra
hekseafbrændingernes tid, kan bliver i stand til at opnå et optimalt livspotentiale. Og at formlen
bl.a. er at kaste tusinder af års kvindeundertrykkelse af sig og på den måde komme i kontakt
med de ældgamle urkrafter og -instinkter, der bare ligger der indeni dig på vej til at blive forløst
og brugt.
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