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Håndbog for glade gubber Dag Sebastian Ahlander Hent PDF At gå på pension er det sidste store opbrud i
livet. Og den sidste store udfordring. Det er lettere at vide, hvordan man skal leve, så længe fremtiden ligger
foran én. Ingen af os har jo prøvet at være gamle før. Men med lidt held kan vi have mange gode år tilbage.

Hvis du tør gribe det nye liv og satse på at blive en glad gubbe. Her er nogle af mine gode råd:

- Besøg ikke din gamle arbejdsplads.
- Lær at tie stille.

- Hold op med at kigge på klokken hele tiden.
- Vær også en glad gubbe i selskab med familien.

- Hold op med at luge ukrudt.
- Sæt lidt kulør på dig selv.

Da jeg fyldte 50, skiftede jeg de kedelige grå slips ud med rød butterfly og pludselig begyndte folk at smile
til mig – og jeg smilede igen.
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