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Fredrikstad Håndballklubb spiller i vår øverste liga. Søndag slo de cupfinalist Halden i Kongstenhallen foran over 1000 tilskuere. Håndballjentene i FBK må sies å være reindyrka amatører.
Klubben har en daglig kamp for å få inn midler til å holde hjulene i gang. Mange gjør en stor innsats.
Kanskje på tide at sponsormarkedet i byen verdsetter innsatsen disse jentene gjør?
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Jobbet med bok i 10 år
GRUNDIG BOK: Fredrikstad-mannen Camillo Løken har jobbet i 10 år med boken «Noen lykkes.. og andre ikke». Nå er den på markedet.

– Å si at hardt arbeid er
årsaken til all suksess er
en sterk overdrivelse.
Det har jeg funnet ut
etter å ha jobbet med
boken «Noen lykkes…og
andre ikke», sier forfatteren Camillo Løken fra
Østsiden.
STEIN H. JOHANSEN tekst og foto

Boken er den tredje Camillo
Løken fir ut. – Denne boken
bygger på grundig forskning,
som jeg blant annet har hentet inn fra USA. Jeg ønsker
bredest mulig dokumentasjon
før jeg skrev den. Derfor har
det såpass lang tid som 10 år,
sier Camillo Løken.
Boka er nå lagt ut for salg

«Noen lykkes…
og andre ikke»

og er i tilgjengelig i alle bokhandlere i Norge som fysisk
bok samt også tilgjengelige
som ebok for lesebrett.
Camillo Løken holder foredrag i Fredrikstad om bokens
tema 24.januar. Dette kan
man lese mer om på Løkens
hjemmeside www.hvordanlykkes.no.

God kritikker
Boka ble utgitt like før jul og
har allerede fått noen flotte
tilbakemeldinger.
– En av de beste og mest

Byavisa Fredrikstad

oppklarende bøkene jeg har
lest om å lykkes og å skape
resultater. Jeg har lenge vært
opptatt av stoff rundt personlig utvikling, hva som skiller
de gode fra de virkelig gode,
hva som skal til for å skape
ekstraordinære
resultater
og lignende temaer. Jeg har
derfor lest mange bøker om
dette og må si at jeg har fått
en ny favoritt i Camillo sin
bok «Hva er grunnen til at
noen lykkes og andre ikke?».
Stoffet er formidlet på en forståelig, spennende og lettlest
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måte, selv om mye av det er
basert på relativt kompleks og
avansert forskning. Boken ga
meg personlig så mye at jeg
har tatt noen konkrete beslutninger på endringer i eget liv
og jeg har anbefalt den til
alle mine kunder jeg har møtt
siden jeg leste boken, OleArvid Liodden o Partner og
Coach.

En gave
– Boken Hva er grunnen til
at noen lykkes og andre ikke?
er en gave til alle som ønsker
å lykkes med sine mål. Den
er en møteplass for de som
må ha «tingene» forklart rasjonelt og logisk, som må ha ytre
bekreftelse og bevis før noe kan
gjøres. Og for de som ikke kan
gjøre noe før det kommer en
bekreftelse innenfra, sier forelegger Terje Lie Pedersen.

Tankevekkende

– En inspirerende og tankevekkende bok av Camillo. Det
er alltid interessant å lære noe
om hvordan andre har lykkes.
Det er en allmenn oppfatning
om at hardt arbeid er det som
skal til for å lykkes….. kanskje
det ikke alltid er slik! De siste
hundre og femti sidene leste
jeg sammenhengende, klarte
ikke å legge fra meg boken.
Den forskningen som ligger
rundt våre tanker og følelser
er kanskje mer aktuelt enn
noensinne. Sitter med en opplevelse av å få smaken på et
fagfelt som så vidt er kjent
for allmennheten. En bok som
anbefales på det sterkeste for
alle som mer opptatt av egen
eller andre menneskers utvikling. Morten Nilsen.
red@byavisafredrikstad.no
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