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Det skal føles godt Ole Henriksen Hent PDF Forlaget skriver: Når man er en lille, spinkel dreng fra Nibe, der
bliver mobbet af de andre i klassen for sine anderledes interesser og desuden har en lærer, der spærrer vejen
til realskolen, er succes i livet ikke nogen selvfølge. På et tidspunkt overvejede Ole Henriksen at tage sit eget
liv. Men som bekendt fandt han sin helt egen vej – ved hårdt arbejde og ved at mobilisere en indre drivkraft,
der ikke blot gav ham forretningsmæssig succes, men også gjorde ham til et usædvanligt lykkeligt menneske.

Nu afslører han hemmeligheden bag sin succes, så også andre kan få det optimale ud af deres liv og udnytte
muligheder, som ingen andre kan se, både på det professionelle og det personlige plan. 

Med sin legendariske evne til at se det positive i alting takker Ole Henriksen i dag sin forhadte lærer, fordi
hun ikke troede på, at han kunne, og dermed ansporede ham til at bevise det modsatte. 

De egenskaber, som det krævede, har han haft brug for mange gange siden, både professionelt og i sit
privatliv. Fx da hans kærlighedsforhold til en 10 år ældre filmskaber med psykopatiske træk
og misbrugsproblemer udviklede sig til et voldshelvede, der tvang ham til at gå under jorden.

Ole Henriksens nye bog Det skal føles godt er ikke bare en selvbiografi, men også en inspirationsbog, der
analytisk, varmt og menneskeligt beskriver, hvordan man graver dybt i sig selv for at finde motivationen og
styrken til ikke blot at overleve, når verden går én i mod, men også til at bryde ud af onde cirkler, turde sætte

sig store mål og systematisk arbejde sig frem mod dem.

Fx afslører han, hvordan han trin for trin kommer videre, når han begår fejl (for det gør alle). Hvordan man
holder hovedet koldt, når man er bange. Hvordan man opbygger en solid tro på sig selv og bevarer den, når
man bliver mødt af andres tvivl. Hvordan man sørger for at holde fast i sit autentiske jeg og sine egne værdier
i modgang, så man kan se sig selv i øjnene. Og vigtigheden af at passe på sin krop og sin hjerne hver eneste

dag, så man har stamina og overskud.

Som læser får man indblik i hidtil ukendte sider af Ole Henriksens eventyrlige liv og alt, hvad det har lært
ham. Fortalt af Ole selv gennem mange måneders samtaler hen over køkkenbordet til den danske journalist

Tina Jøhnk Christensen, der ligesom Ole har base i Los Angeles.

Ole Henriksen (f. 1951): Hudplejeekspert og -entreprenør, født og opvokset i Nibe. Opbyggede mod alle odds
et internationalt brand med hudplejeserie og spa i Los Angeles i sit eget navn og blev kendt som The
Hollywood King of Glowing Skin. I Danmark er han i lige så høj grad elsket for sin evne til at sprede
glæde, lykke og positivitet, bl.a. som forfatter og foredragsholder. Solgte i 2011 sit livsværk til luksus-

koncernen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), men er stadig brandets ansigt udadtil og dybt involveret i
produktudvikling og markedføring.

Tina Jøhnk Christensen (f. 1971): Journalist, underviser, oversætter og forfatter. Cand. mag i engelsk og film-
og medievidenskab fra Odense Universitet, Københavns Universitet og Johann Wolfgang Goethe Universität
Frankfurt am Main. Har arbejdet som kulturjournalist med speciale i film i Los Angeles siden juli 2001 for
danske og internationale medier. Eneste aktive danske medlem af Hollywood Foreign Press Association,

der uddeler den prestigefulde filmpris Golden Globe.
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