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Positiv strategi: 50 år og livet ud Tabita Wulff Hent PDF Tabita Wulff ser med modne og positive øjne på
alderdommen og de udfordringer og glæder, den bringer med sig. Hvornår giver det mening at trække sig

tilbage fra arbejdsmarkedet, og hvordan kan man indrette sin tredje alder? Kan man forlænge livet med sund
kost og motion, og kan man træne sin hukommelse "i bedre form"?

Det, og mange andre emner omkring de fysiske, psykiske og sociale aspekter af livet efter de 50, tages under
kærlig behandling af Tabita Wulff, som med humor, forståelse og personlige erfaringer byder alderdommen

velkommen sammen med sine læsere.

Tabita Wulff er en dansk forfatter og journalist, som er kendt for sit meget store fokus på blandt andet helse
og urtemedicin. Hun har udgivet mere end et dusin bøger i forskellige genrer om emner så forskellige som

rygestop, naturmedicin og cirkushistorier.
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