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Skab det teenageliv, du drømmer om!

En sjov, provokerende og brugbar power-bog til teenagere, 
som ønsker mere selvtillid og et bedre selvværd. 

Den er til dig, der er genert. 
Til dig, der vil lære at sige fra.

Til dig, der har en indre perfektionist i maven. 
Og den er til alle, som ønsker mere styrke inden i 

eller vil lære sig selv bedre at kende.

“Teenpower” hjælper dig til at finde ansvarsfølelsen og modet til at leve dit teenageliv fuldt ud. Igennem
skriveøvelser og værktøjer til hovedet og hjertet vil bogen hjælpe dig til at få et voksende selvværd og til at se
dig selv på en ny måde. Læs bl.a. om, hvordan du får dit selvværd til at vokse, hvordan du overlever dine

forældre og får det bedre med dem, og hvad en indre papegøje er for en.

Bogen er skrevet af Pia Beck, der er teenagecoach, familieterapeut og har stiftet virksomheden Hverdagens
Helte, der dagligt gør en forskel for unge i at styrke deres selvværd. Hun var en af de første teenagecoaches

her i landet og skabte også kurset “Teenpower” for unge i 2006.
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