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Bliv inspireret til et mere motiverende arbejdsliv med dansk-kinesiske Xinxin.

Kassemedarbejder, IT-konsulent, projektleder, tjener, gymnasielærer, kundeservicemedarbejder, madskribent,
effektiviseringskonsulent, skuespiller, tolk, tv-vært, mobilreparatør, opvasker, medieanalytiker og komiker.
Det er blot nogle af de jobs, Xinxin har kastet sig ud i, siden hun kom til Danmark som 12-årig. I dag bruger

hun sin erfaring til som populær foredragsholder og ledelsescoach at motivere andre.

Xinxin er ikke bange for at sige, hvad hun mener om danskernes dårlige vaner - fra misbrug af snooze-
knappen over tom ros på arbejdspladsen til manglende ærlighed i parforholdet. Hun kender både toppen og
bunden af det danske samfund, og alle vegne kommer man kun frem med motivation, nysgerrighed og en

målrettet arbejdsindsats. Bogen er fuld af sjove og skarpe pointer, klare råd og overraskende ideer til, hvordan
du kan skabe motivation for dig selv og andre.  

Om forfatteren
Xinxin Ren Gudbjörnsson (f. 1978) er opvokset i Kina, men kom i 1991 til Danmark. Hun er i dag populær

foredragsholder, coach, kommentator og tv-vært. 
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